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Johannes Bosboom (1817-1891),
door mr. H.F.W. Jeltes.
Het verzoek, om aan dit tijdschrift een bijdrage te leveren ter kenschetsing van
Bosboom's kunstenaarsarbeid en ter bepaling van zijn beteekenis, was mij, bij alle
besef van de moeilijkheid der opgave, bij uitstek welkom, omdat reeds sedert geruimen
tijd een andere taak aanleiding gaf, gestadige aandacht aan zijn kunst te wijden: de
werkzaamheden ten dienste van de Eere-Tentoonstelling, welke men in het aanstaande
voorjaar te 's Gravenhage beoogt te houden ter herdenking van het feit, dat de schilder
honderd jaar geleden aldaar geboren werd.
Die taak toch bracht niet alleen mede, zijn zich binnen onze landgrenzen
bevindende werken te verzamelen en hun tegenwoordige eigenaren voor een groot
deel op te sporen, maar ook, voor zoover de gelegenheid toeliet, die werken uit eigen
aanschouwing te leeren kennen, onderling te vergelijken en mij van hun eigenschappen
en hun werking zooveel mogelijk rekenschap te geven.
Wat deze arbeid dan allereerst aan het licht bracht, dat was: Bosboom's enorme
productiviteit. Deze man, met zijn vooral in later jaren niet sterke fysieke en
psychische constitutie, met zijn rusteloos levendigen geest, met zijn steeds
teer-bewegelijke, emotioneele natuur, hongerende en dorstende naar impressies, was
een geweldig werker, een hardnekkig kamper tegen wat zijn arbeidskracht nu en dan
dreigde te verstoren. Het ingesteld en nog voortgezet onderzoek, dat zich tengevolge
van den oorlog tot ons eigen land beperken moest, leverde tot dusver op: 140
schilderijen en 312 aquarellen en teekeningen, tezamen 452 nummers, waarbij nog
in het oog te houden is, dat soms onder één enkel nr. een gansche serie van
teekeningen of aquarellen wordt samengevat, zooals die van het Hofje van Nieuwkoop
(bij Mevr. D.re G. Baron von Rosenthal te Amsterdam) en die van den huize
Saxenburg, de villa Erica, het buiten Eikenrode en zijn Atelier (alle bij Mevrouw
Wed. Mr. G. van Tienhoven-Hacke te Bentveld). Daarbij komt dan nog het zeer vele,
dat zich in het buitenland, o.a. in Engeland (met name bijv. bij den Heer J.C.J. Drucker
te Londen) en Amerika bevindt. Canada in het bizonder bezit (volgens inlichting der
firma Frans Buffa en Zonen) een groot aantal aquarellen, die tot 's meesters beste
werk behooren. Men mag zich voorts overtuigd houden (mede op grond van het feit,
dat menigmaal lang moest worden gezocht naar eenig werk, dat ten slotte een
allerminst verborgen verblijfplaats of onbekenden eigenaar bleek te hebben), dat nog
volstrekt niet van alles, wat zich ten onzent bevindt, het bestaan kon worden
vastgesteld.
Wat het onderzoek in de tweede plaats leerde, was: de groote verscheidenheid van
Bosbooms's oeuvre, voortspruitend uit zijn veelzijdige schildersbegaafdheid en zijn
innerlijken wezensgroei, een zelfs voor kenners verrassende en voor alle anderen
vrijwel onbekende verscheidenheid, zoowel van onderwerpen als van opvatting en
werkwijze, naar gelang van de fase zijner ontwikkeling. Een overzicht van die
verscheidenheid kon slechts worden verkregen door bezichtiging van het meerendeel
der werken, die zich in partikulier bezit bevinden, met inbegrip van zijn schetsboeken
en losse schetsen, welke, naast meerdere op zich zelf staande, voltooide werken, het
met piëteit bewaarde bezit zijner familiebetrekkingen zijn. Vooral die, welke den
minister Bosboom toebehooren, moeten hier worden genoemd.
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Maar ondanks die tot nog toe weinig bekende veelzijdigheid zal men in Bosboom
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wel altijd bij voorkeur den schilder van kerkgebouwen blijven zien en niet ten
onrechte, daar hij op dit gebied, dat hem-zelf het liefst was, het hoogste reikte.
Bovendien is hij als kerkschilder van alle meesters der oude en moderne Hollandsche
School zonder tegenspraak de grootste.

CONSISTORIEKAMER TE HOORN. AQUAREL, MUSEUM FODOR, AMSTERDAM (DATEERING '46 OF MISSCHIEN

'48).

Als zoodanig heeft hij ook geen enkel vreemd kunstenaar naast zich, die hem
gelijk is of zelfs maar nabij komt. Van zijn wat vroegere land- en tijdgenooten waren
het vooral de rivierschilder Waldorp en Hubertus van Hove, die ook kerken
schilderden, maar hoe nuchter, hoe droog, hoe ruimteloos zijn ze, vergeleken zelfs
bij Bosboom's nog niet gerijpte werken*).
Van de oud-Hollandsche meesters komt zelfs niet Emanuel de Witte, over wien
hij zich in een zijner brieven zoo waardeerend uitlaat, noch veel minder Gerard
Houckgeest of de Vlaming Peeter Neeffs en evenmin de in zijn fijn-koele strakheid
van teekening en zijn lichteffekt toch wel persoonlijke Pieter Saenredam in
aanmerking, om met Bosboom gelijkgesteld te worden. Waar overigens in vroeger
of later kunst het kerk-of tempelgebouw zeker niet minder grootsch van conceptie
is, zooals bij Rembrandt of Bauer, daar heeft het toch een andere beteekenis,
verwerkelijkt het een andere visie en bedoeling. Bij Bosboom, zooals hij ten slotte
geworden is, is het kerkgebouw niet de omgeving, waarin menschelijke figuren zich
bevinden, zich bewegen, de plaatselijke ruimte of de psychische

*) Een gemakkelijke vergelijking biedt het Museum Fodor te Amsterdam, waar een Alkmaarsche
kerk van Waldorp vlak bij eenige werken van Bosboom hangt.
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sfeer, waarin een uiterlijke of innerlijke handeling zich afspeelt, maar de hoofdzaak,
het object zelf.

BAKENESSERKERK TE HAARLEM. SCHILDERIJ, MUSEUM FODOR, AMSTERDAM.

Om de impressie van het kerkgebouw is het hem te doen, om de stemming, die
zijn gemoed ontvangt van de atmosferisch omhulde kleurvervloeiing en lichtspeling,
waarin lijnen, vlakken, vormen zich aan hem voordoen. In de wijde, wijkende ruimte
verliest zich de enkele figuur en ook een om den prediker samengedrongen menigte
wordt klein onder de hooge welving van het godshuis, terwijl de haar samenstellende
tinten deel nemen aan het harmonieus samenspel der omringende kleuren.
Bosboom, mag men zeggen, creëerde het kerk-onderwerp. Hij schiep een nieuwe
wereld door de openbaring der schoonheid, die hij ontdekte. Van zijn artistieke
individualiteit toonde hij zich meermalen, in een volkomen natuurlijkheid en
rondborstigheid, zeer welbewust en in een brief van 7 Mei 1865 schrijft hij, naar
aanleiding van het weerzien van een vroeger geschilderde Alkmaarsche
consistoriekamer: ‘.... waarlijk, als ik soms van mijn werk onder de oogen krijg, dan
heb ik een genre lief, dat in den volsten zin des woords het m i j n e mag heeten’ en onderstreept hij, volstrekt rechtmatig, het woord ‘mijne’ tweemaal.
Van Bosboom kan, in tegenstelling met andere grooten der Haagsche school, die
zijn evenknieën zijn, de Marissen, dit haast bevreemdende worden opgemerkt, dat
volstrekt niet, zooals bij dit zeldzame broederdrietal, in zijn vroege werk zich steeds
de schildersgenialiteit laat voorgevoelen, die zich later manifesteerde. Er zijn
verscheidene schilderijen aan te wijzen, die, zonder nog onbeholpen jeugdwerk te
zijn, integendeel ondanks
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een reeds aanmerkelijke dosis vakkennis, toch in niets doen vermoeden de diepe
zielsontvankelijkheid, het fijne kleur- en toongevoel, den grootschen blik op lijn,
vorm, licht en schaduw, ruimte en perspektief, die aan zijn latere werk zoo hooge
waarde verleenen, het zoo afzonderlijk doen staan op een eenzaam plan, hoog boven
dat van alle anderen, die op hetzelfde terrein arbeidden. Het Museum Boymans bijv.
bevat zulk een weinig verkwikkelijk vroeg werk, een Groote Kerk te Alkmaar,
waarvan de tamelijk dikke schildering nog weinig geestelijk leven, een geringe
innerlijke stuwing verraadt, waarvan het houten boogwerk in de zolderkoepeling nog
klein, weinig gevoelig is; een schilderij zonder sterke bezieling, zonder groote
kleurcharme, zonder ruimte-illusie. Zeer waarschijnlijk behooren tot ongeveer dezelfde
periode de Oude Kerk in het Stedelijk Museum te Amsterdam en de Geertekerk,
gedateerd 1852 (in Rom. cijfers), in het Museum Fodor aldaar, en ook de Groote
Kerk te Edam, in 't eerste dezer beide musea, welk laatste stuk nauwelijks iets later
geschilderd kan zijn.
Maar daarentegen, welk een fijne, bescheiden bekoring gaat er reeds uit van de
kleine, laatst-verworven aquarel in sepia en kleuren van een kerkinterieur in het
Museum Boymans (h. 13,5, b. 20 c.M.) een werkje uit de daaropvolgende
overgangsperiode van Bosboom's ontwikkeling, waarin de kleurnuanceering al
delicater, weliger gaat worden, de vormduiding leniger, de kompositie zekerder, de
ruimte wijder en atmosferischer. Reeds een begin is hier van die vereeniging van
teederheid en diepte, fijnheid en kracht, die zich steeds meer verinnigen en vermengen
zullen en aan zijn werk eigen blijven tot op de hoogste trappen van zijn kunnen.
Dit en dergelijk werk uit denzelfden tijd wijst al heen naar toekomstige ontplooiing
van zijn gaven, naar verbreeding van zijn visie.
Als hij eenmaal tot volle rijpheid gekomen is, staat Bosboom temidden van de levende
natuur en tegenover de dingen om hem heen als de van liefde-verrukking vervulde,
als de idealistische ziener, in wien de schoonheid geboren wordt. Zijn verhouding
tot de stof, zijn verheerlijking daarvan, zijn vergeestelijking van de zintuigelijke
waarneming, die de wezenlijke inhoud zijn van zijn latere werk, laten zich in onze
oude kunst het zuiverst met Johannes Vermeer vergelijken. Men zie bijv. zijn schilderij
der Groote of St. Laurenskerk te Alkmaar, die in den afgeloopen zomer bij L.J.
Krüger te 's Gravenhage te zien was en thans deel uitmaakt van de Verzameling-van
Bilderbeek te Dordrecht, een werk (uit zijn vóórlaatste periode), waarin de
waargenomen stoffelijkheid door des kunstenaars doordringende aanschouwing
volstrekt immaterieel geworden is. De stof, de ruimte, het licht zijn hier
g e e s t e l i j k l e v e n d gemaakt; d.w.z.: de weergave van zinnelijke waarneming is
tot een openbaring van intens geestelijk leven geworden. Dit onuitsprekelijke, wat
wij met ‘openbaring van de stof’ zouden willen trachten aan te duiden, is slechts te
vergelijken met Vermeer en kon slechts door een volstrekte beheersching der techniek
bereikt worden. Bij een zóó verfijnde métierkennis, als volkomen beantwoording
aan pikturale intenties, zijn de kleurgevoeligheid, de lichtgeleiding, de
verfbehandeling, de penseelvoering in de perspektivische wijking der ruimte zoo ver
doorgevoerd, dat geen twee halve vierkante centimeters geheel aan elkaar gelijk zijn.
't Is alles verloop, vervloeiing, nuance. De differentieering der in licht levende, van
atmosfeer doordrongen kleur zet zich steeds voort als de doorloopende melodie van
oude polyphone muziek. En dit gaat gepaard met een soliditeit van factuur, een
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zekerheid en vastheid in soberste teekening en doorwerkte kleurgeving, met een zoo
wondere kracht in fijnheid, dat het bouwwerk in al zijn massiviteit voor ons oprijst
in stijging van zuilen, in samenscharing van spitsbogen, dat de ruimte, daarin
omsloten, in al haar grootschheid zich voor ons en boven ons uitbreidt. Bij een
dergelijke vorm- en stofweergave
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NIEUWE KERK TE AMSTERDAM. SCHILDERIJ, COLLECTIE W.F. VAN HEUKELOM, AMSTERDAM.
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blijft, voor den waren beschouwer, van de verf als materiaal geen spoor meer over.
Het is alles immaterieel geworden, een geestelijke waarde, waarvan de openbaring
tot vreugde stemt. Want in zulk werk, dat nog niet eens tot Bosboom's laatste rijpheid
behoort, zijn immaterieel de kleurnuancen, immaterieel de stofhoedanigheid, de
vormverloopen in de ruimte. Het is ál leven, ál geestelijkheid, voortgesproten uit de
devoot-eenvoudige, liefdevolle aanschouwing van deze uiterlijkheden door den
zielsverrukten kunstenaar.
Zoo ook een Vermeer in zijn interieurs met brieflezende, luisterende of
musiceerende vrouwtjes, in zijn aanvoeling van door zonlicht beschenen kamerwanden
met landkaarten of schilderijen, zijn tafelkleeden met stillevens erop, zijn
stoelbekleedingen en kleurige vensterruiten. Zoo ook, in een gansch anderen toonaard
van het gevoel, Thijs Maris in zijn onvergelijkelijk Amsterdamsch Stadsgezicht, dat
vroeger het hoogtepunt van de kleine maar voorname collectie-van Randwijk vormde
en sinds enkele jaren ons Rijksmuseum tot een uniek sieraad van wijdingsvolle
schoonheid strekt.
Wat Bosboom als kerkschilder en zijn produktie in dit genre betreft, kan men in het
a l g e m e e n zeggen, dat hij steeds een bepaalde kerk schilderde of teekende, in
tegenstelling met bijv. Jacob Maris, die vaak stadsgezichten komponeerde,
samengesteld uit diverse herinneringen of impressies of gebaseerd op studies van
verschillende steden, zoodat in menig grooter of kleiner werk van hem het bekende
groenkoperen koepeldak der Ronde Luthersche kerk te Amsterdam te herkennen is
in een omgeving, die aan een andere stad, Rotterdam niet zelden, ontleend kan zijn.
Bij Bosboom vindt men in werken van allerlei afmeting en procédé veelal dezelfde
kerken telkens terug, is een bepaalde kerk zelfs meestal aanwijsbaar. Hij schilderde
naar een studie, een teekening, een krabbel, ter plaatse gedaan, al varieert hij telkens
zijn komposities, door slechts iéts meer naar links of naar rechts, naar voren of naar
achteren, zijn standpunt in te nemen, op dit of dat zuilenpaar, dit of dat venster het
oog te richten, door kroonluchters op te nemen of weg te laten, een figuur te laten
zitten of staan, gedekt of ongedekt, 't zij wegduikende in de schaduw van muur of
hoog houtwerk, 't zij als kontrast tegen een helle lichtvlek, òfwel door een kerkbank
van de voorste rij weg te nemen en naast een op den voorgrond te zetten. Zijn
komposities van de Groote of St. Laurenskerk te Alkmaar leveren daarvan een
frappant voorbeeld. Men vergelijke daartoe de bovengenoemde schilderij uit de
coll.-v. Bilderbeek met die van den Heer A.A. van Beek te Rotterdam uit ongeveer
denzelfden tijd, de magistrale aquarel uit het Museum Mesdag en de ook reeds
vermelde vroege schilderij in het Museum Boymans. De kerk is hier overal volkomen
herkenbaar, bij geen van deze ontbreekt de lichtval over de tweede zuil, noch de
man, zittende in de om een der voorste pilaren heengebouwde kerkbank. Een vluchtig
sepiaschetsje op kalkeerpapier (waarschijnlijk de notitie van een verkocht schilderij),
niets dan eenige geniale vlekken bevattende maar vol expressieve aanduiding van
vorm, ruimte en lichtverhouding (bij Mevr. v.d. Broek-Bosboom te Haarlem), bezit
precies dezelfde herkenningsteekenen.
Doch men verlieze vooral het zeer ondergeschikte belang van dergelijke
vergelijkingen en identificaties niet uit het oog, vrage zich ook niet te ernstig af, welk
voorwerp soms in een donkere kleur-toets of in een schemerige schaduwpartij schuil
gaat. De beteekenis, de waarde van alle deelen ligt slechts in hun verhouding tot het
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geheel, hun onderlinge harmonie of tegenstelling, in de impressie, waaruit zij
voortkwamen en die wordt overgebracht in de ziel van den beschouwer.
Ondanks Bosboom's aparte en sterke, baanbrekende persoonlijkheid, vinden wij
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GROOTE OF ST. LAURENSKERK TE ALKMAAR. SCHILDERIJ, COLLECTIE W.H. VAN BILDERBEEK,
DORDRECHT.
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GROOTE OF ST. LAURENSKERK TE ALKMAAR. AQUAREL, MUSEUM MESDAG, 'S GRAVENHAGE.

toch de ontwikkeling der gevoelens van den tijd, waarin hij leefde, duidelijk in hem
terug, dus in hoofdzaak den groei van onze zoogenaamde ‘romantiek’ tot
romantisch-impressionistische natuuraanschouwing, het idealistisch naturalisme in
onze schilderkunst: de Haagsche School. In veel van zijn vroege werk spreekt die
eerste opvatting, destijds voorgestaan door Waldorp en Nuijen, beiden oprecht door
hem vereerd. Zij uit zich in een opzettelijk gewilde levendigheid van kleur, soms
ook van houding en gebaar, in de keuze van een romantisch, liefst aan de historie
ontleend onderwerp (Boekerij te Egmond)*) of van een met historische elementen (in
stoffage of figuren) opgesierde voorstelling. De belangrijkheid van het gegeven wordt
hier op den voorgrond geplaatst; het oogmerk, te boeien, indruk te maken, is
onmiskenbaar; de Katholieke kerk heeft, doordat zij meer kleuren en meer actie te
zien geeft, meer aantrekkingskracht dan de Hervormde. De figuren staan, poseerend,
los van elkaar en los van de omgeving; allerlei kleedingdétails zijn duidelijk te
onderscheiden (zooals op een kerkinterieur in het Museum te Dordrecht bizonder
opvalt). De onderdeelen der architektuur zijn ook afzonderlijk en met studieus geduld
waargenomen en weergegeven; het licht, met gelijke koelheid geobserveerd, is
meestal nog wat bleek en flets. En toch in schilderijen als die bij Mevr. L.
Smit-Bosboom in Den Haag en die van de kerk te Maastricht, welke de firma E.J.
van Wisselingh en Co in Oct. l.l. in het Panorama-Mesdag aldaar tentoonstelde (beide
vermoedelijk van ± 1845) is reeds een meerdere gevoeligheid te constateeren, zoowel
(gelijk in de eerstgenoemde) in de kleurenharmonie der figurengroepeering alsook
(gelijk in de tweede) in de lichtverglijding op de witte muren, voorts vastheid van
teekening en ruimtebegrip.

*) Bij M.J. van Hattem van Ellewoutsdijk te Beverwijk.
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Destijds was er niemand anders, die zoo iets van een kerk te maken wist. Zijn
uitstapjes in 1835 naar de Duitsche Rijnsteden, in '37 en later naar België, zijn
bezoeken aan Utrecht, Den Bosch, Breda, Boxmeer, Maastricht enz. hebben Bosboom
zeer dikwijls tot werk in dezen trant naar binnen- en buitengezichten van kerken,
naar poorten en gevels van oude huizen geïnspireerd, waarbij zich dan nog aansluiten
zingende of spelende monniken en kloosterinterieurs (keukens en refectoria), ontleend
aan bezichtiging van eenige Noord-Brabantsche kloosters in 1850.

ORGELSPELENDE MONNIK. SCHILDERIJ, COLLECTIE H.C.M. BROUWER ANCHER, 'S GRAVENHAGE.

In zijn latere werk, zoo omstreeks na 1860, krijgt meer en meer de aanschouwing
van het geheel de overhand boven de observatie van de détails, zoowel in koloriet
als in kompositie. Het licht wint aan warmte en daardoor alles aan leven. Meerdere
figuren, soms rijen van kerkbezoekers, worden reeds als massa aangeduid. Zijn
slechts enkele figuren gegeven, dan behooren ze toch bij elkaar, gebonden als ze zijn
door toon en licht. De heele conceptie wordt synthetischer. In één wijden blik omvat
hij alles. Zijn impressie geeft hij terug als een herschepping van zijn eigen geest, als
een omtoovering. De met de jaren steeds intenser wordende sensatie van licht- en
schaduwspel bezielt alle kleuren en vormen en de groote eenheid, als deelen waarvan
zij gezien zijn. Hier heerscht de e i g e n l i j k e romantiek, de idealistische
aanschouwing van de waarneembare werkelijkheid, het natuurgevoel, dat zich in
zijn diepste ontroeringen met de natuur vereenzelvigt. Door die persoonlijke,
psychische betrekking van den kunstenaar tot het geziene worden het grootsche en
intieme één. In de kleurensoberheid van het Hervormde kerkgebouw vindt zijn
koloristische en luministische ontvankelijkheid steeds heerlijker emoties. Het door
hooge, kleurige boogvensters vallende licht, dat blanke zuilen en raamposten omspeelt,
door dofgroene gordijnen schijnt, langs het bruin getimmerte van eikenhouten
gestoelten en banken glijdt, verwekt ook een eindelooze nuanceering van teedere
tinten op grauwwitte muren, op blauwe en grijze vloeren, op zerken en cartouches.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

Bosboom's werk is meestal niet gedateerd. Een teekening heeft hij nogal eens
gedagtee-
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kend en zelfs van naam en plaats voorzien, maar een schilderij, vooral later, zeer
zelden. Ten aanzien van de dateering is dus vooralsnog in het algemeen een
afwachtende houding aan te nemen, totdat de voorbereide tentoonstelling gelegenheid
tot gelijktijdige vergelijking der werken zal hebben geboden, waardoor stelliger
conclusies dan thans mogelijk zullen zijn. Van enkele schilderijen staat de
ontstaanstijd vast, doordat ze duidelijk vermeld worden, hetzij in Bosboom's
dusgenaamde ‘autobiografie’, d.i. een korte levensschets, door hem zelf opgesteld,
onder zijn nagelaten papieren gevonden en afgedrukt vóórin den catalogus der in
1891 na zijn overlijden door Pulchri Studio gehouden eere-tentoonstelling, hetzij in
zijn brieven, hetzij in de oude Kunstkronijk.

CONSISTORIEKAMER. AQUAREL, COLLECTIE MEVROUW DE WED. MR. H.J. VAN OGTROP-HANLO,
AMSTERDAM.

Bij de dateerings-kwestie doet zich nog deze bizondere moeilijkheid voor, dat
Bosboom in zijn teeken- en aquarelleerwerk, blijkens enkele gedateerde specimina,
veel vroeger zichzelf wordt, modern, impressionistisch kunstenaar, dan in zijn
schilderijen. Een werk van de eerste soort maakt dus al spoedig den indruk, uit later
tijd te zijn dan waarin het inderdaad gemaakt is. Als saillante voorbeelden hiervan
zijn te noemen: een aquarel in het Museum Fodor te Amsterdam (Consistoriekamer
te Hoorn), een sepia-teekening in het bezit van Mr. D. van Houten te 's Gravenhage
(interieur van de kerk te Oosthuizen), beide van 1846, en een aquarel, vóór eenigen
tijd in het Panorama-Mesdag aldaar, thans bij den Heer G. van Houten te Groningen
(Kloosterkeuken te Utrecht) van 1851.
Bosboom was als aquarellist onvergelijkelijk. Met een weergaloos meesterschap
over waterverf en sepia, dat hij vóór zijn dertigste jaar verwierf en met de jaren steeds
ontwik-
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kelde, verrichtte hij op dit gebied wonderen van teekening en toon. Met de
eenvoudigste middelen, sepia en penseel, praesteert hij het volkomene en combineert
hij al het mogelijke: soepelheid en strakheid, levendige rankheid en forschheid van
lijn, waardoor de teekening met immer grooter gewisheid het essentieele en
kenmerkende in de oogenblikkelijke verschijning vermag uit te drukken; daarbij een
losse luchtigheid en zekerheid van toets, een sprekende toonwaarde, uiterste
nuanceering van licht en kleur, dank zij een kleuruitvloeiïng, een naar willekeur
verdonkeren, verzwaren of doorlichten en verblanken van toon, door al hetgeen de
pikturale expressiviteit van een schilderij wordt bereikt. De sepia-teekening van een
boerendeel te Nieuw-Loosdrecht bij Mevr. A. van Houten - ten Bruggen Cate te 's
Gravenhage is van een dergelijke kwaliteit. In werk van zoodanige uitdrukkingskracht
worden vaak tegenstellingen van licht- en kleurwaarde geaccentueerd door het
gebruik, hier en daar, van wat ondoorschijnendmakende dekverf ofwel van potlood,
zwart krijt of spits houtskool, waarmee dikwijls de fijnste, minst sprekende lijnen in
den achtergrond worden gedaan. Niet zelden ook wordt het effekt verlevendigd door
wat waterverf, soms door maar héél enkele tipjes kleur.

BOERENDEEL. AQUAREL, COLLECTIE MEVROUW DE WEDUWE MR. A.D.H. HERINGA FEIST, 'S
GRAVENHAGE.

Aan Bosboom's aquarelleerkunst zou een speciale studie te wijden zijn. Bij hem
zijn op dit gebied waarneembaar alle trappen van koelere observatie tot
verheerlijkende, samenvattende aanschouwing, alle overgangen tusschen de zuivere
teekening, waarin de lijn hoofdzakelijk uitdrukkingsmiddel is, en de eigenlijke
waterverfschilderij, waarin de doorwerkte, voldragen kleur de impressie geven moet,
en wel evenzeer in het grijs-
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bruin van sepia als in de gevarieerde waterverf. In hetgeen gedurende de maand
Maart 1916 in het Panorama-Mesdag te zien was en gedeeltelijk is achtergebleven,
waren de voornaamste overgangen duidelijk te onderscheiden. Men zag daar vooreerst
de evengenoemde aquarel van een Utrechtsche Kloosterkeuken (h. 46, b. 61.5 c.M.)
met haar verrukkelijke blankheid van toon. Tegenover de in elkaar overvloeiende
grijze en grijsbruine tinten van het hout der zolderingbalken, van wandbetimmering,
vloer en aanrechtbank spreken heel bescheiden het helder-zachte, gedekte groen,
rood, paarsch, wit, bruin-rood en grijs-blauw van de beide vrouwfiguren in den
midden-achtergrond. Hoe markant en scherp-fijn is de teekening van die aanrechtbank
en van de weegschaal daarboven! Hoe voelt men het soepele, strak-getrokkene van
de touwtjes en de zwaarte, die er aanhangt! Een blank, koel licht vloeit, door en onder
het blauw-grijze, losjes-luchtig neerhangende gordijn heen, over den bovenkant van
de bank. Groote vlakken, slechts dun en teer getint, en weinige, sobere lijnen geven
den voorgrond in zijn klaarte van toon, vanwaar het geheel voelbaar in de ruimte
wijkt.

KLOOSTERKEUKEN IN UTRECHT. AQUAREL. EIGENDOM VAN DEN HEER G. VAN HOUTEN, GRONINGEN.
(UIT DE NALATENSCHAP VAN H.W. MESDAG).

In een Stalinterieur (h. 37, b. 53 c.M.) zag men, in tegenstelling met het vorige
werk, de teekening tot een waterverfschilderij opgevoerd, waarin het papier, haast
nergens meer blank gelaten, van doorwerkte kleur doordrongen is. Uit een hoek
rechts
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in den achtergrond doezelt wat weifelend licht, dat zich verbreidt om de figuur in
het midden en over den vloer daarvoor, terwijl de overige ruimte in een schemerlicht
is gehuld, waaruit de kleuren aarzelend opdoemen. Alles is in atmosfeer opgegaan.

BOERENDEEL. SEPIA-TEEKENING, EIGENDOM VAN MEVROUW A. VAN HOUTEN-TEN BRUGGEN CATE, 'S
GRAVENHAGE.

Een derde opvatting vond men in een Kerk te Haren (h. 47, b. 37 c.M.). Door een
boogdoorgang ziet men in een groote ruimte, waarvan de fond door de sonore kleur
van het preekgestoelte wordt gevormd. De factuur is hier, voor waterverf, vrij dicht,
de kleur voller, doorvoeder, de doorwerking solieder, zwaarder, dan in de vorige
aquarel. Het verschil tusschen het diepste donker en het helste licht is hier nòg grooter.
Sterker zijn hier de kontrasten van licht- en kleurwaarden, forscher is de lijn. In de
fijnste schakeeringen van belichting zijn de beide figuren met enkele streken
neergezet. (De firma Buffa had dezen zomer een mooie aquarel van dezelfde kerk.)
In weer een ander interieur, een Synagoge (h. 39.5, b. 30.5 c.M.), een
dun-gewasschen waterverfschets, zijn de kontouren der figuren, de lijnen van
houtwerk en kroonluchters van momentane, vlietende expressie, terwijl de teere
tinten in de wisseling der lichtwerking schijnen te vervloeien.
Ten slotte een sepia-teekening van de Oude Kerk te Amsterdam (h. 40, b. 30 c.M.,
eigendom van Mej. B.E. van Houten), zeker een vrij laat werk, opvallend door de
nerveuse snelheid, waarmee het noodzakelijk moet zijn gedaan, door het
oogenblikkelijke, bewegelijke, temperamentvolle van het lijnensamenstel, terwijl
met slechts enkele vluchtige toetsen vlakken licht en schaduw om figuren en zuilen
gewasschen zijn, een werk, dat in moderniteit van opvatting en
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uitvoering te stellen is naast de zoo breed gedane sepia-teekening van een kerk in
het Museum-Mesdag (nr. 47).

SMEDERIJ. POTLOOD-TEEKENING, EIGENDOM VAN DEN HEER WILLY SLUITER, 'S GRAVENHAGE.

Temidden van Bosboom's aquarelleerwerk wordt een aparte plaats ingenomen
door een groot aantal kleinere werken en weer een andere door zijn overvloedig
studiemateriaal. Tot de eerste groep rekenen wij de reeds genoemde Albums der
families van Tienhoven en von Rosenthal, intieme, modeste, maar pikturaal soms
uiterst voorname werken, die (vooral Saxenburg en het Hofje van Nieuwkoop) de
kern van zijn schilderseigenschappen bevatten. De bizondere gevoelswarmte, waarmee
hij die hem zoo wel vertrouwde vertrekken, park-, land- en tuingezichten heeft
aangezien, heeft zich hier in hoogen graad met de technische kwaliteit vereenigd.
Voorts behooren hiertoe de aquarellen van Zorgvliet en den ‘Bataafschen Boer’ bij
eerstgenoemde familie en de nog kleinere, maar steeds exquise en soms prachtvolle
sepia- en waterverfteekeningen, die hij wel aan vrienden ten geschenke gaf, zooals
een in sepia (h. 8,5, b. 13,5 c.M.) bij Mej. C.A. Bloemen in Den Haag, een kompleet
meesterwerkje, waarin zich de kerkschilder, voor dengeen die hem in zijn groote
werk kent, eigenlijk volledig uitspreekt: in uitdrukking der verhoudingen van lichten kleurwaarden, in allerlei toetsjes van de grootste gevoeligheid, in de teekening
van kapiteelen en versieringen met enkele stippeltjes en soepeler of strakker lijntjes
is, in zulke kleine afmetingen, een grootsche ruimte, een pikturale eenheid vertolkt.
Een dergelijk teekeningetje (misschien als notitie van een verkocht schilderij bestemd)
bevindt zich bij minister N. Bosboom, twee aquarelletjes van een dergelijke
uitdrukkingskracht, een Gang in een klooster (h. 12, b. 8. 5. c.M.) en een Kerkinterieur
(h. 13, b. 8.5 c.M.), vooral de eerste allerbekoorlijkst van kleur, zijn eigendom van
Mevr. Wed. Prof. Mr. C. Asser - de Sturler te Haarlem, een uiterst delicaat
landschap-aquarel-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

15
letje van even groote kleurcharme is bij Mevr. Wed. Mr. G. van Tienhoven-Hacke
te Bentveld, een dergelijk landschapje, geteekend ‘Eijken Rode’ (h. 8, b. 14 c.M.)
en een Consitoriekamer te Alkmaar (h. 9, b. 13,5) bij den Heer P.W. Bosboom te 's
Gravenhage. Hierbij dient dan ook nog genoemd de meesterlijke waterverfteekening,
die in het bezit was van H.W. Mesdag: de ingangspoort van Bosboom's atelier (h.
27,5, b. 38 c.M.), een teekening, waarvan het koele half-licht der aangrenzende ruimte
zoo heerlijk harmonieert met de stemmig-doffe tonen van het gordijn en de oude,
eikenhouten meubels. Voorts een mooie, zeer eigenaardige aquarel in de verzameling
van den Heer C.G. Vattier Kraane te Amsterdam, voorstellend een kunstverkooping
in de groote zaal van het Hofje van Nieuwkoop, waarin een groot aantal mannen,
met oud-Hollandsche breedgerande hoeden op, gezeten zijn om een lange, met een
groen kleed bedekte tafel, waarboven een koperen kroon hangt; aan het boveneinde
in den achtergond staat vóór de hooge schouw, blootshoofds, een man, op wien het
licht van terzijde-boven neervalt, uit een blad papier voor te lezen: weer zulk een
hoogst intiem werk, zoo impressionistisch van ‘faire’ in de rake teekening, de rappe
streken, de frissche en toch zoo gevarieerde, gedekte kleur, den atmosferischen
binnenkamer-toon.

WAALSDORPSCHE WEG. ZWART-KRIJT-TEEKENING, COLLECTIE PROF. DR. W. MARTIN, 'S GRAVENHAGE.

Boven werd reeds opgemerkt, dat Bosboom in zijn teeken- en aquarelleerwerk
veel eerder is gerijpt dan in zijn schilderijen. Blijkbaar verkreeg hij over het teekenen waterverf-materiaal vroeger die mate van meesterschap, die hij noodig had, om
zijn eigen wijze van voelen en zien tot uitdrukking te brengen. Als zeer opvallende
voorbeelden noemden wij o.a. een aquarel in het Museum Fodor van 1846:
Consistoriekamer te Hoorn (h. 30, b. 38 c.M., sepia met wat verf en
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met potlood- of krijtlijnen voor vagere en verdere details), een teekening van
verbluffende factuur voor dezen vroegen tijd. De sepia-teekening van hetzelfde jaar
bij Mr. D. van Houten te 's Gravenhage (Kerk te Oosthuizen) treft ook door groote
fijnheid en soepelheid van lijn en de vastheid, waarmee deze is neergezet, maar niet
minder door den invloed der lichtwerking. De Utrechtsche Kloosterkeuken van 1851
werd boven uitvoeriger al besproken.

STRAATJE TE ALKMAAR. AQUAREL, COLLECTIE MR. P.F.L. VERSCHOOR, 'S GRAVENHAGE.

Nog lang niet zoo zich-zelf, zoo modern was Bosboom destijds in zijn schilderijen.
Na zich van het sentimenteele der oneigenlijke romantiek te hebben vrijgemaakt,
put hij kennis en kracht uit de oud-Hollandsche School, waarop enkele zijner beste
schilderijen van toen en later nog schijnen te steunen. Deze nieuwe fase is de
grondslag van zijn latere, geleidelijke ontwikkeling. Zijn schilderij van het ‘Koor
der Groote of St. Jacobskerk te 's Gravenhage’ (h. 85, b. 67.5 c.M.), eertijds eigendom
van den Heer J.J. Taudin Chabot (Den Haag), thans van den Heer A. Preijer (aldaar),
een monumentaal stuk, blijkens de autobiografie dateerend van 1856, sluit zich in
stoerheid van schildering, in kleurkarakter, ruimte-uitdrukking en gevoelsstemming
bij de oude School aan. Niet dat hierbij de herinnering aan eenigen oud-Holl.
kerkschilder opkomt, maar omdat deze nog gladde schildering, de niets
verwaarloozende, onberispelijke teekening, het feilloos modelé, het warme licht,
reeds zéer levend, de geheele kleuropvatting, speciaal der figuren, hun staan in de
ruimte en hun tegenstelling met schaduw-en lichtpartijen om hen heen, doen denken
aan de 17e eeuw. Het betreft hier een gelijkgestemdheid tegenover de natuur, een
gelijkgeaardheid van gevoel tegenover licht, kleur en ruimte, dat eigenaardig rustige,
objectiveerende, dat eenvoudige en koel-evenwichtige, dat daarom alle warmte nog
niet ontbeert. Zeker is deze schilderij een belangrijk moment in Bosboom's
ontwikkeling tusschen 1850 en '60, ook al is, ondanks de warmte van den lichtval
op zich-zelf iets kouds in de kleur der steenen, iets droogs in de schildering van het
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houtwerk der lage bank en van den voet der pilaren niet te ontkennen. Zijn schilderij
van een Kloosterkeuken uit omstreeks dien tijd bij den Heer S. Pinkhof te 's
Gravenhage (h. 66, b. 87 c.M.) getuigt van denzelfden gezonden invloed, zoowel in
koloriet en
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lichtwerking (vooral op den muur) als in kompositie (doorkijk en lichtval door
openstaande deur) en voorgrond-versiering (stilleven van groenten, mand en koperen
ketel). Een in deze verwant stuk, sterker nog van clair-obscur-werking, met een
zoogenaamd Rembrandtiek, geconcentreerd lichteffekt, is de vermoedelijk wat later
geschilderde Roomsch-Katholieke kerk (h. 43, b. 32 c.M.) bij den Heer R.C.J. Tutein
Nolthenius te 's Gravenhage (afkomstig achtereenvolgens uit de collecties Crommelin
en Tutein Nolthenius te Amsterdam), dat onwillekeurig naar Rembrandts Simeon in
den Tempel verwijst. Een groote schrede voorwaarts doet Bosboom in zijn
fijngepenseelde Bakenesserkerk te Haarlem van ongeveer 1862 (autobiografie) in
het Museum Fodor te Amsterdam, een waar juweel van schilderkunst (h. 39, b. 41).
Donker is de hoofdtoon, maar door de ramen rechts stroomt een warme lichtvloed,
die steeds lichter, warmer, goudachtiger wordt naar den achtergrond toe en dezen
ter rechterzijde van een warm lichtspel vervult. Dáár ook is de zonnegloed het sterkst
voelbaar door het eenige boogvenster heen, boven de deur. Dáár ook tintelt een tipje
levend rood van een mantel en het wit van een kraag tegen de verlichte
wandbetimmering. In het schaduwduister onder-rondom den preekstoel zijn donkere
figuurtjes gezeten, die op witte kappen en kragen bescheiden lichtjes opvangen.

BOERDERIJ. SEPIA-TEEKENING, COLLECTIE MR. P.F.L. VERSCHOOR, 'S GRAVENHAGE.

De voortreffelijke schilderij van de Nieuwe Kerk te Amsterdam met den stoet
weesmeisjes, die het gebouw verlaten (h. 85, b. 64 c.M.), bij den Heer W.F. van
Heukelom aldaar (uit de voormalige collectie van wijlen Mevr. Luden-Bloemen), is
vermoedelijk, blijkens de forschere schildering, van wat later datum, zoo pl.m. 1865.
Ook hier is nog, bij reeds persoonlijke kracht en warmte van kleur, de invloed van
de oud-Holl. school merkbaar, doch op zelfstandige wijze verwerkt, zoodat bijv. juist
het op den rug geziene mansfiguurtje rechts, met het op de schouders afhangend
haar, waarin die invloed bizonder sterk opvalt, heerlijk geschilderd is, vrij en breed.
Een aardige teekening in zwart krijt met roode en witte verf (h. 40, b. 30 c.M.) van
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in hoofdzaak dezelfde kompositie en gedateerd ‘'44 Amsterdam’, bevindt zich bij
de firma J.H. de Bois te Haarlem.
De ‘Hoofdkerk te Trier’, blijkens de autobiografie van 1871 (afkomstig uit de
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collecties Hacke van Mijnden, Crommelin en Tutein Nolthenius, thans bij Dr. C.A.
Crommelin te Oegstgeest), is Bosboom's van afmeting grootste schilderij (h. 103, b.
79 c.M.), doch niet van evenredige beteekenis voor zijn ontwikkeling, al is er veel
moois in het warm-gelige licht van den achtergrond, in enkele figuurtjes van de dichte
menigte, vooral in dat van den verren priester.

HEIDE MET SCHAAPSKOOIEN. AQUAREL, COLLECTIE C.W.F.P. BARON SWEERTS DE LANDAS, ROTTERDAM.

Na ongeveer 1870 weet Bosboom in steeds meerdere mate zich vrij te maken,
zich-zelf te worden, gaan zijn pikturale eigenschappen zich immer harmonischer
vereenigen tot één groote, manifesteerende kracht. Scherpe kontrasten, sterke,
opzettelijk beoogde tegenstellingen maken plaats voor onnaspeurbare overgangen,
eindeloos genuanceerde, onmerkbare en toch als levend en bewegend geziene
vervloeiïngen van licht en toon. Het licht doordringt steeds inniger de kleur en deelt
zich mee aan heel de ruimte-vervullende atmosfeer. De stofuitdrukking bereikt in
haar volmaaktheid het geestelijke, openbarende. De schildering wordt daarbij
zwaarder, kruimiger, korreliger, in belichte détails, bijv. van kerkkronen, hekwerken,
hoofddeksels, vooral in nòg later werk, soms zeer geëmpateerd en daarbij glansvol.
Des kunstenaars persoonlijkheid ontvouwt zich in den zin, dien wij boven (pag. 5)
poogden aan te duiden en dien wij voor den tijd van omstreeks 1875 in de daar
beschreven Alkmaarsche kerk der coll. van Bilderbeek te Dordrecht tot volle uiting
gekomen achten. Twee exquise kleine paneeltjes, waarvan het eene dezelfde kerk
en het andere de kerk in Den Bosch voorstelt, beide in bezit van Mr. A.L.C. Kleijn
te 's Gravenhage, zijn (vooral het eerste) van dezelfde opvatting en kwaliteit, ofschoon
beide meesterwerkjes wellicht wat na 1875 gemaakt werden. In ongeveer denzelfden
tijd maar mogelijk iets vroeger dan het stuk van den Heer van Bilderbeek is
geschilderd de eveneens reeds vermelde Alkmaarsche Kerk bij den Heer A.A. van
Beek te Rotterdam (h. 35, b. 27 c.M.).
Een raadhuis- (of consistorie-) kamer bij den Heer M. Taudin Chabot, eveneens
te Rotterdam (h. 28, b. 35 c.M.), ofschoon zeker aanmerkelijk vroeger (wellicht pl.m.
1860) geschilderd, geeft die opvatting in haar ontluiken te zien. In dit stuk, met zijn
nauw-
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lettende, fijngevoelige toetsing, zijn zorgzaam afgewogen lichtverdeeling, leveren
vooral de lichtwerking op den muur in den achtergrond en de bewerking van het
grijsblauw onderste gedeelte van den muur in den uitersten rechterhoek van den
voorgrond kenmerken op, overeenkomstig met die van het genoemde Dordtsche
stuk. Een allicht belangrijk later dan die Raadhuiskamer geschilderd kerkinterieur
in de Collectie-E.H. Crone te Amsterdam (h. 38, b. 29 c.M.), waarin wederom de
schildering en kleur der steenen, van het muurlichteffekt en van de kerkbanken rechts,
met de donker-fijne lijntjes in het hout, ten deze overtuigend zijn, is een derde
voortreffelijk staal van Bosboom's opvatting in dien overgangstijd. Van later datum
zijn zeker twee andere, kleinere stukken in laatstgenoemde keur-verzameling,
zwaarder, weliger geschilderd, in breeder, gevarieerder toets en vaak in de lichtste
partijen met zichtbare penseelstreek, in rijker, dieper, gerijpter kleur, n.l. een Kerk
te Maassluis (h. 17, b. 14 c.M.) en een Nieuwe Kerk te Amsterdam (h. 20, b. 24
c.M.), waarvan de laatste het meest forsch gedaan is. Een ander klein paneel, van
gelijk karakter, gelijke waarde en verwante techniek, behoort mede tot de allerbeste
stukken van deze kategorie: een vroeg-Gothische, Katholieke Kerk (Hoofdkerk te
Trier, zooals vergelijking met het stuk bij Dr. Crommelin van 1871 duidelijk uitwijst),
in de fijnste nuanceeringen en de kleinste détails, bijv. van het
renaissance-grafmonument, met de grootste breedheid geschilderd (h. 19, b. 15 cM.),
bij den Heer J.P. van der Schilden te Rotterdam, waarmee een omstreeks tweemaal
zoo groot schilderij in het Stedelijk Museum te Amsterdam, van vrijwel dezelfde
kompositie, in veel opzichten overeenkomt.*)

STRAND TE SCHEVENINGEN. AQUAREL, COLLECTIE M.P. VOûTE, AMSTERDAM.

Op twee typen van weer andere opvatting

*) Vgl. nog een kleine aquarel van die kompositie bij Mevrouw van Tienhoven.
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en techniek in Bosboom's latere en laatste schilderwerk valt nu nog te wijzen. Het
eerste is vertegenwoordigd in een magistrale, in breede vegen geschilderde Groote
Kerk te 's Gravenhage (waarvan een in kompositie en schildering zeer veel
overeenkomend pendant in het Stedelijk Museum te Amsterdam te zien is) en een
van kleur-weelde en goudlicht vervulde Synagoge, beide in het Museum-Mesdag,
welk laatste stuk, wat schilderwijze betreft, zou te stellen zijn, ondanks het groot
verschil van overheerschende kleur en van stemming, naast de Synagoge in het
Museum te Dordrecht, stellig een van Bosboom's meest verheven en verinnigde
werken, wellicht het hoogtepunt van zijn oeuvre, waarin geestelijke spanning,
scheppingskracht en het technisch-kunnen zich ten volle vereenigden tot de beeldende
openbaring van innerlijk aanschouwde en doorleefde schoonheid.

OUDE KERK TE AMSTERDAM. SEPIA-TEEKENING, EIGENDOM VAN MEJ. B.E. VAN HOUTEN, 'S
GRAVENHAGE. (UIT DE NALATENSCHAP VAN H.W. MESDAG).

Het tweede type van dit late werk vinden wij in de Synagoge (h. 29.5, b. 23 c.M.)
der verzameling van den Heer W.F. van Heukelom te Amsterdam, een van Bosboom's
rijpste en hoogst opgevoerde meesterwerken, uit hevigste en edelste
schilderverrukking geboren, een machtige koloristische orkestratie vol getemperden
gloed van kleurdoorwrochte, lichtdoordrenkte verven.
Op vrijwel gelijke lijn staat een Synagoge van nagenoeg dezelfde kompositie en
schilderwijze, iets lichter van toon, bij Mevrouw de Wed. Mr. H.J. van Ogtrop-Hanlo
te Amsterdam, een stuk klaarblijkelijk van ongeveer denzelfden, mogelijk iéts vroeger
tijd (h. 33, b. 21.5 c.M.). Dit synagogestuk is, evenals het vorige, zwaar geschilderd,
sterk geëmpateerd in enkele licht-détails. De luministische werking is hier nog sterker,
ofschoon er geen enkele doorgang van zichtbaar is. Een levend en warm-gouden
licht gloeit op volle, doorwerkte kleuren van twee witte hoofddoeken, een houten
hek, een koperen kandelaar, den bol van een kroonluchter.
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In de bovengenoemde synagoge van het Dordtsche Museum (h. 41.5, b. 34 c.M.),
veel dunner geschilderd, zijn de vormen vager, de kleuren gedekter, omhulder, meer
door den toon gebonden en overheerscht; de stemming is bezonkener, inniger,
mysterieuser, van een nòg grooter geestelijke wijdte. Als uit een geheimvolle lichtkern
vloeit een milde glanswemeling, omguldend de om den bruinen tabernakel in schemer
staande,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

21
witte, gehuifde gedaanten, de witte kaarsen, de duister-groene figuur van den
alleenstaanden priester, en diezelfde glans verglijdt en verglimt over de koperen
lichtkroon, over de teere grijzen van den muur, de zachte tinten van geel, rood en
roodbruin van het heiligdom. Bosboom's idealistisch en technisch volgroeid
kunstenaarschap schiep hier een werk, dat tot het allerhoogste der geheele moderne
schilderkunst mag gerekend worden.

KERK TE MAASSLUIS. SCHILDERIJ, COLLECTIE E.H. CRONE, AMSTERDAM.

Wij moeten ons bekorten. Veel moet onbesproken blijven binnen het beperkte
bestek dezer beschouwing; slechts de groote lijnen van Bosboom's ontwikkelingsgang
konden wij aanwijzen en bij enkele der voornaamste punten blijven stilstaan. Doch
hoeveel zou nog niet te zeggen zijn over zijn zich met de jaren wijzigende opvatting
en behandeling van allerlei onderwerpen, van raadhuis- en consistoriekamers, van
landschappen en landelijke binnenhuizen, boerenwoningen, delen en schuren, van
strand- en dorpgezichten (Scheveningen), van orgelspelende en zingende monniken
en kloostergangen. Eigenlijk eerst na 1863 (zooals blijkt uit een brief van 1865 en
uit zijn levensschets) wendt hij zich, op aandrang van zijn vriend Jhr. C.C.A. van
Rappard, tot stallen en boerendelen nabij diens landgoed te Woudenberg in ‘het
Sticht’ en sedert ongeveer hetzelfde jaar tot andere landschappelijke onderwerpen,
die de omgeving van Eikenrode, het buiten van Dr. J.C. Hacke van Mijnden te Nieuw
Loosdrecht, hem bood, van welk dorp ook het oude raadhuis-interieur hem naar het
penseel deed grijpen.
Welk een pikturale ontwikkeling en voortgang in al die verscheidenheid! Welk
een verschil bijv. tusschen de vrij forsch in olieverf geschilderde boerendelen bij
minister Bosboom, Mevr. v. Tienhoven-Hacke en in het Amst. Sted. Museum (nr.
55; Geldersche deel) eenerzijds en de zeer curieuse, in vrij gladde, egale toetsen en
breede vlakken van diepe, warme kleur geborstelde deel, nr. 61 van dat museum,
anderzijds, waarmee een dergelijke kompositie uit de collectie-van Essen, die zich
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aldaar in bruikleen bevindt, technisch sterk overeenkomt. Welk een onderscheid
tusschen deze, alle meer of min vroege, werken, met de allerfijnste aquarel
‘Boerendeel te Dongen’ in Teijler's Museum, die evenmin een laat werk mag genoemd
worden, maar vooràl: welk een lange weg ligt er tusschen al deze vroegere werken
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en die magistrale, volrijpe scheppingen als de groote geaquarelleerde boerendelen
van Mevr. Wed. Mr. Heringa-Feist en Mevr. Wed. L. Smit-Everts, beiden te 's
Gravenhage!

HOOFDKERK TE TRIER. SCHILDERIJ, COLLECTIE J.P. VAN DER SCHILDEN, ROTTERDAM.

Ook is het niet moeilijk, een diepgaand verschil in aanvoeling en vertolking te
onderkennen tusschen de allerteederst gepenseelde en met uiterste gevoeligheid
genuanceerde aquarel van een refectorium in Teyler's Museum, de vooral nauwkeurige
sepia-teekening en een meer schetsmatige, beide van hetzelfde onderwerp en beide
van Mevr. Coenen - v. Ogtrop te Amsterdam, ofwel tusschen de reeds genoemde,
delicaat en soliede geschilderde consistorie- of raadhuis-kamer (Alkmaar?) van den
Heer M. Taudin Chabot, de aquarel, blank en voornaam van kleur, een superieur
staal van vlotte waterverftechniek, van een daarmee veel overeenkomende kompositie
(behoudens détails en stoffage) bij Mevr. van Ogtrop-Hanlo te Amsterdam en de
uiterst impressionistisch gedane aquarel van de raadhuiskamer te Nieuw Loosdrecht
bij Mevr. van Tienhoven, een dergelijk werk bij Mr. W.A. Mees te Rotterdam of den
Heer W.F. van Heukelom.
In de monniken-komposities soortgelijke kontrasten: tusschen den Orgelspelenden
Karmeliet van 1850 in het Museum Fodor (‘Cantabimus et psallemus’) en de iets
kleinere, zeker veel later ontstane, door gloedvoller toon en warmere, meer doorlichte
kleuraccenten treffende schilderij van een Orgelspelenden Monnik bij den Heer
H.C.M. Brouwer Ancher in Den Haag (‘Oremus et Cantabimus’, vroeger in de
collectie van wijlen Dr. Blom Coster aldaar), die door véél inniger bewogenheid en
blijder verrukking ingegeven werd, staan, wat techniek en sentiment betreft, twee
andere, grootere stukken, die, blijkens een brief van Bosboom, beide in 1867
geschilderd werden, n.l. ‘Een orgelspelende en een zingende Monnik’ (‘Te Deum
laudamus’) in het Stedelijk Museum te Amsterdam en ‘De Nonnen’ bij Mevr.
Loke-Bosboom te 's Gravenhage (beide h. 79, b. 40 c.M.), terwijl de Orgelspelende
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Monnik in bezit van den Heer A. Preijer aldaar in juist denzelfden tijd is ontstaan,
zooals op grond van de met de beide vorige stukken ten volle overeenkomende
schildering buiten twijfel moet worden geacht.
In het landschap een even groote variatie en een even opmerkelijke verdieping.
Voortreffelijke aquarellen als bij de Heeren H.D.H. Bosboom (Scheveningsche
Boschjes) en W.P. van Stockum Jr., die beide een zekere visie-verwantschap met
Weissenbruch vertoonen, in meerdere mate nog die van den Heer H.D. Pierson
(Woning in
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de duinen), alle te 's Gravenhage, C.W.F.P. Baron Sweerts de Landas te Rotterdam
(Heidelandschap met schaapskooien) en de firma J.H. de Bois te Haarlem
(Boomlandschap) bewijzen het, evenals de Strandgezichten in het Museum-Mesdag,
in de collectie van den Heer M.P. Voûte te Amsterdam en die van Mevrouw van
Tienhoven, alle prachtig van blankheid, rijpe kleur en rake teekening, waarvan het
eerste misschien het meest kompleete en doorwerkte mag genoemd worden, maar
het tweede weer vlotter en luchtiger dan het eerste, het derde, zoo mogelijk, nòg weer
geestiger, spitser is dan het tweede, hoe klein die gradueele verschillen bij
oppervlakkige beschouwing ook schijnen mogen. Zoo ook staat een aquarel van een
gezicht in het dorp Scheveningen bij Prof. Mr. H.P.G. Quack te Amsterdam door
haar bizonder blanken toon, de lichte, stille stemming, de spaarzame, tot in het uiterste
versoberde teekening weer afzonderlijk tusschen verscheidene andere aquarellen van
gezichten in dat dorp, waarin speciaal het rood der daken veel sterker is en zelfs
domineert.

GROOTE OF ST. JACOBSKERK TE 'S GRAVENHAGE. SCHILDERIJ, MUSEUM MESDAG, 'S GRAVENHAGE.

Welk een schoonheid Bosboom vermag te geven in de samenvloeiende vereeniging
van zijn gevoel voor stadseigenheid met zijn zuiveren landschapszin, bewijst de
sublieme aquarel van een gezicht in Alkmaar bij Mr. P.F.L. Verschoor te 's
Gravenhage, waarin een even ranke en teere als preciese teekening van huizen-détails
en een strikt perspektivisch gevelverloop met het luchtigste, rijkste waterverf-koloriet
in vlotte, allerfijnste nuanceering samenstemt tot een volmaakt pikturaal geheel, een
volmaakte harmonie.
Op het gebied van kloosterinterieurs zijn voorts weer als representatieve
voorbeelden tegenover elkaar te stellen de aandachtige,
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SYNAGOGE. SCHILDERIJ, COLLECTIE MEVROUW DE WED. MR. H.J. VAN OGTROP-HANLO, AMSTERDAM.
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exacte, maar geenzins kleine teekening en stille kleur der aquarel De Kloosterbroeders,
vermoedelijk van omstreeks 1850, in het Museum Willet-Holthuysen te Amsterdam
en de forsche, breed gedane sepia-schetsen van Monniken bij het Orgelspel in het
bezit van de Heeren Mr. D. van Houten Jzn. te Dordrecht en P.W. Bosboom te 's
Hage, twee pendanten in kompositie en opvatting.
Een niet minder groot kontrast bestaat er tusschen den koel opgevatten, weinig
uitdrukkenden Kloostergang met twee pratende monniken in het Stedelijk Museum
te Amsterdam en den in veel rijker koloriet, warmer toon en met dieper liefde
geschilderden Kloostergang bij Dr. van Rijckevorsel te Rotterdam (blijkens de
autobiografie uit de periode van de reeds besproken Kloosterkeuken bij de Heer S.
Pinkhof te 's Hage), waarvan het keurige teekeningetje bij Mevrouw Asser, dat mede
boven vermeld werd, een verkleinde weergave is.
Al dit velerlei konden wij hier slechts aanstippen; met deze vluchtige aanduidingen
moeten wij volstaan. In verband met de groote trekken van Bosboom's
ontwikkelingsgang, die wij trachtten te belichten, mogen zij er toe bijdragen, den
grooten meester, tot wiens herdenking de kunstwereld zich thans gereed maakt, in
de diepte en veelzijdigheid van zijn kunstenaarswezen te doen kennen, ook buiten
de nog te enge kringen, waarin hij reeds lang vereerd wordt als een der grootste
kunstenaars van alle tijden.
Nov. 1916.
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Pompei
door EM. V. Kerckhoff
To stand within the City Disinterred
And hear the autumnal leaves like light footfalls
Of Spirits passing through the streets and roofless halls.
(SHELLEY).
Voor velen brengt een eerste bezoek aan Pompeï, de Doode Stad, de teleurstelling
mede, welke maar al te vaak met het bezichtigen van ruïnes verbonden is en vooral
van die, waaraan overlevering en poëzie een aureool van historische heiligheid hebben
verleend.
Zich vervuld wanend van den geest dier eeuwenoude kultuurplekken verwacht
men, dat deze zich dadelijk in volle duidelijkheid aan ons zal openbaren; dat onze
fantasie de rol van den besten gids zal vervullen en als een fata morgana ons het
beeld van ‘hoe het geweest is’, zal voortooveren! Men vergeet, dat retrospektieve
kennis en historische feiten alléén niet die innerlijke visie geven, welke de bouwvallen
voor ons omscheppen tot iets levends, tot iets voor ons geestesleven ontroerends en
waarlijk belangrijks. Wie de taal der ruïnes wil verstaan, moet den wil en het geduld
hebben te luisteren naar wat zij ons in stille morgen- en avonduren vertellen. Zij zijn
als menschen met gesloten karakters, die men niet gemakkelijk kan doorgronden en
die hun rijk innerlijk leven slechts op enkele oogenblikken aan de bevoorrechten
toonen.
Nadert men Pompeï van Napels of Sorrente uit, dan krijgt men dadelijk een sterken
indruk van de omgeving: de rijke, weelderige vallei, waardoor men rijdt, de nabije
diep blauwe zee met de wazige vormen van Ischia en Capri, die de golf van Napels
afsluiten; vòòr ons de blauw-violette bergen tegen lichtenden hemel en, alles
overheerschend, de noodlotsberg, de Vesuvius, waar men omheen rijdt en waarvan
men het silhouet telkens ziet veranderen. Nog vol van al die wisselende kleuren en
vormen moeten de oogen zich dan plots gewennen aan de eentonigheid der
systematisch-uitgegraven stad, aan zonnige hobbelige straten met een scherpen lichten diepblauwen schaduwkant, begrensd door afgebrokkelde, vensterlooze muren en
ter halver hoogte afgesneden zuilen. Af en toe blij geschitter van mozaïek of
fresco-schildering, die opeens al dat doode levend maken. Geen overvloed van
marmer, zooals men in een antieke stad verwachtte, doch overal baksteen- en
stuccomuren! Dan - de pratende, drukke menigte vreemdelingen, door wachters en
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gidsen rondgeleid, allen hun beurt verbeidend tot de hekken worden geopend, die
het inwendige der best bewaarde huizen, tempels, thermen (baden) en theaters
afsluiten.
Ja, het Forum met het silhouet van den Vulkaanberg op den achtergrond; het Huis
der Vettiërs en dat van den Tragischen Dichter, zij komen ons bekend voor door alles
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wat wij erover lazen en door de eindeloosherhaalde afbeeldingen in werken over
kunstgeschiedenis en op prentbriefkaarten. Maar overigens gelijken bij een eersten
aanblik al die huizen op elkaar met hun dakloos atrium, schaarsch-omzuild peristilium,
vele hokkige kamers met stukken rood- en geel geverfde muren, waarop dan ineens
de zachtkleurige schilderingen ons aanstaren als uit een andere wereld. Een vage
herinnering aan dat alles blijft ons bij en ook in ons later denken blijft Pompeï dood
en onbewoond, een curiosum, iets vreems en vèrafs.

PANORAMA VAN POMPEÏ MET HET FORUM.

Maar n u zag ik Pompeï anders. De tragiek der begraven stad was voor het gevoel
minder. Want in deze oorlogstijden van willekeurige vernietiging en vernieling door
menschenhand gelijkt de plotselinge ondergang door een elementair natuurgebeuren
een bijna zachte dood. Morgen aan morgen begaf ik mij als eenige vreemdelinge
naar de ruïne-stad door een diep-beschaduwde laan met zuidelijke plantenweelde tot
waar aan de Porta Marina, van oudsher de ingangspoort voor de toen zooveel naderbij
gelegen zeehaven, het gebied der Uitgravingen begint. Het waren stralende
herfstweken met gouden zon en glanzend-witte wolken aan den doorzichtig-blauwen
hemel, tegen den namiddag zich soms verdichtend tot dreigend-grauwe gevaarten,
die zoo wèl in harmonie zijn met de grijsheid der statige monumenten, zich reiend
langs den Weg der Graven, die in het schemeruur zich mysterieus schijnt te verlengen
tot in de oneindigheid.
In de morgenuren stovende zonnegloed in de verlaten straten, waarin men de eigen
voetstappen hoort weerklinken; de weinige
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wachters kranten-lezend of dommelend gedoken in schaduw van poort- en huisingang.
Als éénig gezelschap honderden lucertole, de kleine groenblauw-glanzende hagedissen
met scherpe oogjes en zigzag bewegingen der gladde staartlijfjes, die hoogtij vieren
op en onder de oude muren en zondoorgloeide steenen, nu door geen reusachtige
menschenwezens verjaagd en gestoord. Overal tusschen huizenmuren en in verlaten
zijstraatjes wilde bloei van opgeschoten, blauwe distels en gouden sterrebloemen,
waarom een wolk van gonzende bijen trilt.
De zuilenkapiteelen op het wijde Forum; hoekjes van vervallen tempels, waar nog
enkele godenbeelden met mysterieus-olympischen glimlach over ons, alledaagsche
stervelingen der moderne tijden heen, naar een vèr verleden staren; marmeren
stoeptreden in een intiem peristilium, waartusschen zuilengangen in stijlvolle tuintjes
dezelfde soorten van struiken, bloemen en kruidjes tieren, die voor de oogen der
vroegere bewoners een dagelijksche lust waren, en waar - na eeuwenlang zwijgen trage fonteinen weer haar geklater doen hooren; dan de terrasvormige dakvlakten
van poorten en grafmonumenten, zij lokken allen tot neerzitten, tot omblikken en
overzien. Zóó nam ik dag aan dag de stad in bezit: de citta morta werd mijn geestelijk
eigendom. En toen - in de eenzaamheid der zonnewarme ruïnes - rezen ook de
fantomen op van wie hier in verre eeuwen leefden en streefden, schoons tot stand
brachten en ervan genoten, goden aanbaden en goden lasterden, opgingen in kleine
belangen of vervuld waren van hooge eerzuchtsdroomen.

BOOG VAN CALIGULA EN VAN NERO.

Juist als àlle bewoners van alle kleine provinciesteden door de eeuwen heen tot
in onze eigen dagen toe. Toen zag ik de begraven stad en het menschen-en kunstleven,
waarvan zij de openbaring was, als een mikrokosmos, kleine schakel in den keten,
die leven en tijd omspant. En ik trachtte haar plaats na te gaan in verband met de
vroegere schakels, die haar omklemden en de latere, die zich haar hebben aangereid.
Wanneer men op een hoog punt staande de omgeving overziet: de azuren golf van
Napels, landinwaarts de fraai geprofileerde Napelsche bergen, alles overheerschend
de Vesuvius, door de ouden ‘d e Berg’ genoemd, en tusschen zee en krater de
weelderige, wijnbedekte helling van den vulkaan en de rijke vallei van den Saruo,
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dan beseft men, welk een ideale plek het hier was voor het bouwen eener stad. Lang
vòòr den tijd, waarop Helleensche zeevaarders hunne triremen lieten ankeren voor
het schoone Neapolis, had zich hier in het oude Campania aan den mond van den
toen geheel bevaarbaren Saruo eene kleine gemeente van Oskers, de oorspronkelijke
landsbewoners, gevestigd.
Twee eeuwen later, ongeveer 4 eeuwen vóór onze jaartelling, kwamen op hunne
beurt de Samnieten en namen bezit van de kleine havenstad. Dit werkzame en intel-
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ligente volk, dat sterk beïnvloed was door Grieksche beschaving en kunst, vermengde
zich met de oorspronkelijke bewoners. Wellicht hebben ook kolonisten uit Hellas
zich bij hen gevoegd. In ièder geval werden He leensche kultuurinvloeden duidelijk
merk-baar in leven en bedrijf en zijn dat gebleven door de eeuwen heen. Zware
Dorische tempels verrezen, muren en wachttorens werden gebouwd. Van enkele
dezer bouwwerken zijn nog resten gevonden (zooals van den tempel op het
driehoekige Forum) tegelijk met de opschriften, die de magistraten er op hadden
laten aanbrengen. De Grieksche invloed openbaarde er zich op een veel vroeger
tijdstip dan in Rome zelf. Zoo bezat Pompeï een palestra, waar de jeugd zich in
lichaamsport oefende evenals in Sparta en Athene.

POORT VAN NOLA MET STRAAT.

Het had een van steen gebouwd theater in den tijd dat de Romeinsche nog van
hout waren. En het durfde een tempel aan Isis, de vreemde Egyptische godin gewijd,
oprichten, terwijl deze in Rome eerst ten tijde der Flavische keizers geduld werd.
Pompeï kwam meningmaal op voor zijne rechten, zijn vrijheid en onafhankelijkheid,
en het verdedigde zich dapper, toen het in 91 v.C. naar aanleiding van den
burgeroorlog met vele andere steden van Campanië zich aan de zijde der
opstandelingen geschaard had.
Bij die gelegenheid werd het mede aan de golf van Napels gelegen Stabiae geheel
verwoest en landhuizen en villa's werden later op zijne ruïnes gebouwd. Gelukkig
ontkwam Pompeï aan dat lot, al kostte het Sulla groote moeite het te onderwerpen.
Er werd toen door de Romeinen een militaire kolonie gesticht en de vroegere
magistraten werden door Romeinsche vervangen.
De stad leed evenwel niet onder het nieuwe geregelde bestuur, waarvan zij weldra
de voordeelen ging inzien. Eenige jaren later noemt Cicero Pompeï onder de steden
van Campanië, die zóó welvarend, rijk en fraai gebouwd zijn, dat de inwoners waarlijk
het recht hadden met minachting neer te zien op de arme, oude steden van Latium.
Ten tijde van haar ondergang in het jaar 79 onzer jaartelling, was Pompeï eene
provinciestad met een 30,000 inwoners, die haar welvaart voor een groot deel dankte
aan de gunstige ligging, welke haar tot een in- en uitvoerhaven voor het rijke gebied
van Campanië maakte. De landinwaarts gelegen steden, zooals Nocera en Nola,
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hingen voor haren handel geheel van Pompeï af en de schepen, die koren uit Egypte
en handelswaren uit de nabije Orient en het verre Oosten brachten, konden den Saruo
opvaren en hunne vrachten ter plaatse ontladen.
Afgaande op de regelmaat van het reeds ontgravene deel, dat ruim een derde der
geheele oppervlakte bedraagt, hebben archaeologen en architekten het plan der
geheele stad ongeveer kunnen vaststellen. Het vertoont een onregelmatig ovaal,
omsloten door muren, welke met twaalf torens versierd waren en onderbroken door
acht
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poorten, die toegang tot de stad verleenden en waarvan de Stabia-poort met haar
fraaie, halfronde steenen bank juist aan den ingang, thans een duidelijk beeld geeft.
In het meest Oostelijke deel bevond zich het nu geheel ontgraven amphitheater; naar
het Westen sluit de Herculaneum-poort de stadsmuur af en geeft toegang tot de Straat
der Graven.

TEMPEL VAN APOLLO.

In het Zuiden moeten wij ons de zee veel dichter bij de muur denken dan heden
het geval is. Bijna 2000 jaren hebben heel wat vasten grond aan de oevers der baai
toegevoegd.
De Vesuvius, die het geheele aspekt van de stad beheerschte, had toen op zijne
hellingen nog niet de grauwe lavasporen, die latere uitbarstingen er achterlieten.
Zijne flanken waren bedekt met wijngaarden en moestuinen, die zich tot aan den
rand van den ouden krater uitstrekten. Tusschen het groen verscholen zich tal van
boerderijen en villa's, want deze heerlijke plek was reeds lang de bevoorrechte
zomerwoonplaats van rijke stedelingen. Zelfs de Romeinen met al hunne verachting
voor de ‘provincie’ wisten de schoonheid der streek te waardeeren en velen bouwden
er hunne lusthoven. Zoo had Cicero eene villa even buiten de Herculaneum-poort.
En Statius beschrijft in vloeiende verzen de wonderen van Pozzuoli en Baiae ‘waar
alles samenwerkt, om het leven te verzoeten; waar de zomers frisch zijn en de winters
zacht, waar de golven der zee uitsterven op de kust, die zij liefkoozen.’
Deze grootsteedsche zomergasten brachten de gewoonten, de bouwtrant,
levenswijze en kunst van Rome onder de oogen der Pompejanen en zij konden, ook
zonder te reizen, kennis nemen van alles wat de wereldstad op geestelijk en materieel
gebied aanbood. Het behoeft ons dan ook niet te verwonderen, dat de kleine
provinciestad in vele opzichten eene getrouwe imitatie der Alma Mater werd. In de
dichtbebouwde stad toont het netwerk van straten een zekere regelmaat. Gewoonlijk
waren er in de oud-Romeinsche steden twee zich rechthoekig kruisende hoofdstraten,
waarvan de eene Noord-Zuid loopend, de Cardo (hartader) genoemd werd en de
andere in Oost-Westelijke richting Decumanus. Deze twee zijn op het plan der oude
stad duidelijk te herkennen. Er waren in de stad weinig open ruimten of pleinen,
behalve het groote Forum en het kleinere fraai gelegen driehoekige Forum, in de
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onmiddellijke nabijheid der theaters. De stedelingen moesten zich tevreden stellen
met de miniatuurtuinen, welke binnen de muren der huizen lagen. Toen de stad
onderging, droeg zij de sporen van haar 600-jarig bestaan, zoodat men er den
geleidelijken ontwikkelingsgang van sociaal en politiek leven kan nagaan, van de
dagen der Oskers, Grieken en Samnieten tot de regeering van keizer Titus (41-81)
in wiens korte regeeringsjaren de katastrofe plaats greep. Als oudste zoon

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

31
van keizer Vespasianus werd hij tegelijk met Britannicus aan het veelbewogen hof
van Claudius en Nero opgevoed. Door zijn vader op een veldtocht tegen de Joden
uitgezonden, werd hij de on derwerper en verwoester van Jeruzalem, welk feit na
zijn dood door den bouw van de Titusboog op het Romeinsche Forum herdacht werd.
Van hem wordt gezegd, dat hij na zijne troonsbestijging in 79 zijn geheele levenswijze
veranderde, zich van losbandigheid en wreedheid in de enkele levensjaren, die hem
restten, wist vrij te houden, geen enkel doodvonnis meer onderteekende en door de
Romeinen als ‘amor et deliciae generis humani’ (liefde en lust van het menschelijk
geslacht) herdacht werd. Nog leefde de antieke wereld onder dezen humanen keizer.
Maar toen hij stierf tikte toch reeds zacht de doodsklok, die het wankele leven van
het oude Romeinsche Rijk zou uitluiden. Zijn éénheid en levenskracht waren
ondermijnd. Juist een halve eeuw later, onder den kunstenaar-keizer Hadrianus, ving
voor het oude Wereldrijk het slothoofdstuk aan. Antinous, 's keizers troetelkind,
werd de laatste der goden. Allengs dringt de geest van het nieuwe Christendom tot
zelfs in de keizerlijke paleizen door. Hoezeer was Marcus Aurelius niet reeds met
de essentie der nieuwe humane beginselen vervuld, al was dan ook Theodosius de
eerste keizer, die officieel de heidensche tempels liet sluiten. Zòò als het was geeft
Pompeï ons het beeld eener oorspronkelijke Helleensch-Italiaansche beschaving,
nog onaangetast door den invloed van het juist opkomende Christendom. Hare
opstanding openbaart ons de kalme sereniteit eener wereld, die naast de bespiegelende
wijsheid der klassieke philosophie de blijheid van een leven van zinnelijk en geestelijk
genieten wist te stellen en het ‘Carpe Diem’ (pluk den dag!) omschiep tot blijvende
schoonheid. Pompeï is een ruïne, een torso, maar, vernield en verbrokkeld, blijft het
toch voor ons de openbaring van een zeer bepaalden vorm van levenskunst.

TEMPEL VAN ISIS.

Dichtbij het zeestrand, waar de Dorische tempel 7 eeuwen vóór onze jaartelling
verrees, was het Forum Triangulare, zoo genaamd naar zijn driehoekigen vorm,
omgeven door een prachtige zuilengang, die toegang gaf tot de Palestra en het groote
en kleine Theater. Maar het ware Centrum van het Pompejaansche leven was het
meer stadinwaarts gelegen Forum Civile. Wie Italië kent en weet, wat de ‘Piazza’
beteekent voor de bevolking der provinciesteden, die zal zich ongeveer een denkbeeld
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kunnen maken van het Forum der oudheid. Door de veel grootere afscheiding, die
er bestond tusschen het huiselijk leven dat in den strengsten zin privaat bleef en het
publieke, dat veel meer dan thans aan de gemeenschap gewijd was, was ook de rol,
die het Forum vervulde, veel omvangrijker.
Hier hadden de zittingen van den Raad
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der decurionen plaats, gepresideerd door een der duumvires, die van de tribune af
mededeelingen aan het volk beneden deed.
Het was hier, dat de nieuwe magistraten den eed moesten afleggen en dat offeranden
werden gebracht op de in den kalender vermelde stichtingsdagen der tempels. Onder
de zuilengangen van Basilica en Forum werd door de kooplieden een soort beurs
gehouden; alle handel en bedrijf waren er vertegenwoordigd. Men heeft hier en daar
in de muren bevestigde, witgeverfde tabletten gevonden; dat waren de z.g.n. albums,
waarop in rood en zwart verschillende mededeelingen werden geschreven. Daarop
kon men lezen, welke vermakelijkheden er op het Forum en in de theaters zouden
plaats hebben; veilingen van slaven, van roerende en onroerende goederen;
verkiezingen voor magistraten werden erop aangekondigd. Op enkele zijn de laatst
neergeschreven advertenties nog te lezen!

BUSTE VAN DEN BANKIER GIOCUNDUS.

En het Forum zelf was vaak het tooneel van plechtigheden en feesten. Zoo werden
er van eene tribune de grafredenen ten aanhoore van het geheele publiek uitgesproken.
Een decreet bepaalde zelfs, dat de overblijfselen dier burgers, welke door persoonlijk
optreden of door publieke stichtingen zich bizonder hadden onderscheiden, op weg
naar hun laatste rustplaats eenigen tijd op het Forum moesten verwijlen. Vandáár
ving de begrafenisstoet dan aan. - Tot driemaal toe gaf Clodius Flaccus gedurende
zijn duumviraat groote spelen en vertooningen voor het volk bij gelegenheid der
Apollo-feesten. Het programma ervan is bewaard gebleven. Zij beginnen met een
feestelijke optocht; dan volgen wedrennen van stieren met toreadores; - scherm- en
vuistgevechten van gladiatoren; pantomimen, waarbij de beroemde acteur Pylades
uit Rome optrad; een jacht met stieren, beeren, wilde zwijnen en andere dieren,
uitdeelingen van geld en tusschen alles door zang- en muziekuitvoeringen. Behalve
de volksmenigte, die door dergelijke feesten naar het Forum werd gelokt en zij, die
er hunne zaken deden, maakten ook de nietsdoeners en flaneurs er hunne geliefkoosde
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wandelplaats van en waren zeker daar hunne kennissen te treffen, nieuwtjes te hooren
en er hunne afspraken te kunnen maken.
De opschriften en krabbels op de muren
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aangebracht toonen, dat zij er veel van hun tijd sleten. Misschien hebben ook jeugdige
advokaten die hier het oogenblik afwachten, waarop zij in het gerechtshof hunne
pleitredenen konden houden of hunne clienten treffen, zich den tijd verdreven met
het neerschrijven van versregels der toen populaire dichters of van eigen vinding.
Men vindt hier meer zulke citaten dan op eenige andere plek van Pompeï.

BEELD VAN DE PRIESTERES EUMACHIA.

Vitruvius, de groote architekt der oudheid, deelt over den algemeenen vorm van
het Forum het volgende mede: ‘Bij de Grieken is het Forum vierkant en omringd
door dubbele en ruime portieken, waarvan de dichtbij elkaar staande zuilen de steenen
constructies dragen, die door galerijen bekroond worden. Van dezen vorm wijkt
echter het Forum der Italiaansche steden af, omdat onze voorvaderen ons het gebruik
overgeleverd hebben, om te dezer plaatse gladiatorengevechten te houden. De zuilen
moeten dus - zal het publiek goed kunnen zien - verder uit elkaar staan. Onder de
portieken moeten de winkels der geldwisselaars en erboven de tribunes op de meest
doelmatige wijze worden aangebracht.
Verder moet er verband bestaan tusschen de afmetingen van het Forum en het
aantal inwoners der stad, opdat er niet òf ruimte te kort zij òf het Forum leeg schijne,
doordat het te schaarsch bevolkt is. De breedte der plaats moet twee derde der lengte
bedragen en de zuilen der bovengalerijen moeten een derde deel minder hoog zijn
dan die beneden, daar deze, zwaarder bevracht zijnde, meerdere weerstand hebben
te bieden’.
Het Pompejaansche Forum beantwoordde geheel aan deze beschrijving. - Laten
wij ons nu trachten voor te stellen, hoe het er hier moet hebben uitgezien juist vóór
deze lachende, bloeiende stad haar noodlot tegemoet ging. Denken wij ons de
verstrooide resten van muren en zuilen gemetamorfozeerd tot indrukwekkende
tempels, rijk versierd met veelkleurig beeldhouwwerk en ornament, die onze moderne
oogen vreemd zouden aandoen, maar die tegen den Zuidelijken blauwen hemel en
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in het warme zonlicht een vroolijk en schitterend effekt maakten. Vóór ons verhief
zich de, als alle Romeinsche tempels op hoogen onderbouw geplaatste Jupitertempel
met statige trappen-opgang en aan weerszijden geflankeerd door twee monumentale
triomfbogen, terwijl de Vulkaanberg den verren achtergrond afsluit. Vóór den tempel
bevond zich een ruiterstandbeeld van Augustus, aan welken keizer in Pompeï

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

34
al zeer vroeg goddelijke eer werd bewezen.

BRONZEN BEELD VAN NARCISSUS.

Links van ons de tempel van Venus en de Basilica, terwijl aan den Oostkant het
Forum werd afgesloten door de lakenhal (chalcidicum), een geschenk van de priesteres
Eumachia, met ernaast de deels overdekte markt (Macellum) en achter ons het
gerechtshof (Tribunali). Een later gebouwde, twee verdiepingen hooge colonnade,
die dit prototype van den Piazza San Marco te Venetië omsloot, verbond de
verschillende gebouwen met elkaar. Hier aan den voet van hare tempels, hare godenen keizerbeelden, bewoog zich geheel Pompeï: huisvaders, gedrapeerd in hun wijde
toga's; decurions, die de belangen van stad en volk en de laatste nieuwtjes van Rome
behandelen; stadsmagnaten en rechtsgeleerden, door vrienden en clienten begroet;
fatjes, die na een lang verblijf in de met groote verfijning ingerichte thermen (baden)
hier rondflaneeren; soldaten, die vrijaf hebben, deftige matrones en mooie jonge
vrouwen die door slaven in hare overdekte draagstoelen worden rondgedragen;
kooplieden, die zaken doen en de kleine neringdoenden, die van achter hun kraampjes
gebak, visch, vruchten en tal van andere waren aanprijzen. En boven het gegons der
stemmen en het gedreun der voetstappen op de marmeren plaveisels klinkt het
doordringend hameren en beitelen van metselaars en werklieden, want op het Forum
wordt met grooten ijver gewerkt. Reeds zijn 16 jaren verloopen sinds de laatste hevige
aardbeving een groot deel der stad verwoestte, maar nog is niet alles hersteld. ‘Eerst
de goden, dan de menschen!’ De tempels van Jupiter, Venus en Mercurius zijn reeds
geheel gerestaureerd, maar de zuilengangen van Forum en Basilica en het Chalcidicum
zijn nog onder behandeling der werklieden.
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Men kan zich hier vele der personen denken die ons door hunne woningen of
afbeeldingen bekend en vertrouwd zijn geworden. Het waren geene geschiedkundige
persoonlijkheden, die den naam van Pompeï onsterfelijk hebben gemaakt. Het lot
heeft echter gewild, dat ook deze vergeten burgers, door de schoonheid, die zij tijdens
hun korte leven om zich wisten te verspreiden, nu na vele eeuwen recht hebben
gekregen op een plaats in de annalen der kunstlievende menschheid. - De aristocratie
der provinciestad wist zich, in navolging van die te Rome, door waarlijk vorstelijke
vrijgevigheid de gunst en erkentelijkheid bij het volk te verwerven.

BRONZEN TRIPODE MET FAUNEN.

Zoo lieten de beide broeders Olconio op hunne kosten het geheele theater
herbouwen. De monumenten door hen opgericht en de opschriften aan hen gewijd
toonen de rol, die zij in het publieke leven speelden.
Onder de ons bekend geworden persoonlijkheden van Pompeï behoort de bankier
Giocundus. Het nog in zijn atrium aanwezige bronzen borstbeeld, uiterst realistisch
van uitvoering, stelt hem als een man van middelbaren leeftijd voor met grove
gelaatstrekken en meer slimheid dan intelligentie in de kleine oogenen vast beraden
mond (bl. 32). Zijn huis, in een nauwe straat gelegen, valt niet op door bizondere
grootte of door erin aanwezige kunstschatten. De bankier is zeker een voorzichtig
man geweest, die geen uiterlijk vertoon met zijn rijkdom maakte. Er zijn in zijne
woning echter toch eenige merkwaardige vondsten gedaan.
Bij het lazarium of huisaltaar, dat in bijna geen enkele Pompejaansche woning
ontbrak - al was het in vele van het atrium naar de keuken verhuisd! - zijn twee
basreliefs gevonden. Zij stellen een deel van het Forum voor met tempels en gebouwen
geheel uit het lood en als op het punt staande om te vallen. Naar vermeld wordt,
bevond zich onze bankier in het jaar 63 daar ter plaatse, juist toen de hevige
aardbeving plaats had. In de angst, die hem aangreep, toen hij alles om zich zag
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wankelen, beloofde hij aan de Lares (beschermgoden) van zijn huis een stier als
offerande, wanneer het hem gegeven mocht zijn, heelhuids zijn drempel te over-
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schrijden. Zóó geschiedde en als herinnering liet hij door een plaatselijken
beeldhouwer de beide feiten vereeuwigen. Op de reliefs ziet men den wankelenden
Jupitertempel, ruiters die van hun paard worden geworpen, menschen, die omkomen
en eveneens de offerande van den stier. Een nog merkwaardiger vondst was die van
de kasboeken van den bankier zelf. Zij werden in een houten koffer in een nis boven
een der deuren ontdekt. Terwijl men in Herculaneum (waar nog slechts weinige
huizen zijn blootgelegd door de groote moeilijkheden waarop men bij het ontgraven
stuit) toch onmiddellijk een bibliotheek heeft gevonden, leverde Pompeï na een eeuw
uitgravens niets aan wastafelen, papyrusrollen of op perkament geschreven boeken.
De archaeologen hebben dan ook weinig hoop meer er een bibliotheek of archief te
zullen vinden. Daar het echter uitgesloten is, dat in eene welvarende stad als Pompeï,
waar oudere en nieuwe literatuur - getuige schilderingen en opschriften van velerlei
aard - bekend en geliefd waren, geene boeken of zelfs een bibliotheek zouden zijn
geweest, schrijft men hunne afwezigheid aan andere oorzaken toe. Herculaneum
werd bij de uitbarsting van 79 bedolven onder een bijna 20 Meter hooge
modderstroom, die zich tot lava verharde, het ontgraven daar uiterst moeilijk maakt,
maar aan den anderen kant licht vergaanbare materialen als papyrus en perkament
goed conserveerde. Pompeï daarentegen werd bedekt door hooge lagen gloeiende
steentjes (lapilli) die alles doordrongen en waarover nog een aschregen viel. Men
vermoedt, dat deze gloeiende massa's alle beschreven voorwerpen vernield hebben,
zooals ook alles van hout verteerd of geheel verkoold was. Een te grooter wonder is
het, dat de houten tafeltjes met was bedekt, waarin de Romeinen notities, brieven,
rekeningen enz. plachten te griffen, weerstand hebben geboden aan den verzengenden
regen en aan 18 eeuwen duisternis en vocht daarna. Eenmaal aan daglicht en
zonnewarmte blootgesteld, moest men ze met de uiterste omzichtigheid naar het
museum te Napels overbrengen, waar het grootste deel (127 van de 132 tafeltjes)
ontcijferd werd en ophelderingen gaf over den gang van publieke en onderhandsche
verkoopingen, verpachtingen en over het financieele bestuur eener provinciestad in
de oudheid.
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MARMEREN TAFEL UIT HET HUIS VAN CORN. RUFUS.

Eene der aantrekkelijkste personen uit het Oude Pompeï, waaraan de herinnering
in hare stichting is bewaard gebleven, is de priesteres Eumachia. Aan de Oostzijde
van
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het Forum verhief zich het Chalcidicum, dat door haar aan het gilde der Lakenvollers
geschonken werd om als beurs, verzamellokaal en werkplaats te dienen.

LARARIUM UIT HET HUIS DER VETTIËRS.

Had zij eenig belang bij het bloeien van dit in Pompeï veel uitgeoefend bedrijf, of
was het alleen naastenliefde, die er haar toe drong de werklieden van dit gilde op
zoo bizondere wijze te bevoorrechten? Zooveel is zeker, dat zij hunne erkentelijkheid
ervoor inoogstte. In den apsis van het gebouw werd een fraai marmeren beeld van
de stichteres gevonden, waarop vermeld staat, dat de lakenvollers van Pompeï het
beeld lieten oprichten uit dankbaarheid voor Eumachia, de stadspriesteres, dochter
van Lucius Eumachius (bl. 33). Waarschijnlijk dateerde het gebouw, waarvan nu
maar weinige resten overzijn, uit den tijd van Tiberius, en 's keizers moeder Livia
was wellicht de beschermvrouw aan wie het werd opgedragen, zoodat het beeld der
Concordia met gouden
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hoorn, dat een denapsis versierde, hare gelaatstrekken moet hebben gedragen. Het
gebouw werd uit een ruime beurs gebouwd, want het is een der weinige in de kleine
stad (waar men zich met imitaties in stucco en baksteen van de in Rome gebruikelijke
kostbare materialen moest tevreden stellen) dat zijne porticos en onderdeelen van
wit marmer had. Aan den hoek der Via dell' Abbondanza is een fonteintje, zooals
men er vele in Pompeï gevonden heeft. De liefde voor frisch, stroomend water is in
de Italiaansche steden en dorpen altijd groot geweest en aan die behoefte hebben de
beroemde watergeleidingen der Romeinen van de vroege Oudheid af kunnen voldoen.
De bedoelde fontein draagt als waterspuier het hoofd van Concordia Augusta, de
beschermgodin van Eumachia's gebouw. En het is zeker geen toeval, dat zij vlak bij
de Lakenhal is. Het bedrijf der lakenvollers bracht hitte en stof met zich en het was
dus noodig, dat de werklieden een frissche bron bij de hand hadden, waaraan zij
hunne dorstige kelen konden verfrisschen. Het gelaat van de water-spuitende godin
is half vergaan door de vele lippen, die geslacht na geslacht er tegen drukten, om het
weldoende vocht op te vangen en de handen hebben diepe sporen nagelaten in den
steenen rand van het bassin, waarop zij leunden om het lichaam voorover te kunnen
buigen. Op dezelfde direkte en primitieve wijze ziet men overal in Italië ook nu nog
het volk zijn dorst lesschen!
Het bedrijf der lakenbereiders bloeide in Pompeï en er zijn verscheidene van hunne
werkplaatsen (fullonica) gevonden met de werktuigen, waarvan zij zich voor hun
vak bedienden. In één is de kamer, die als laboratorium diende, geheel bewaard
gebleven en in een bak bevindt zich nog de witte krijtachtige stof, die er misschien
den dag van de katastrofe zelf was ingedaan.
De Romeinsche burger in hoofstad en provincie droeg, als meest kenmerkend
kleedingstuk, de toga, die tevens het officieele en het feestkleed bij uitnemendheid
was. Door zijn wèlverdeelden omvang, mooien plooienval en meestal lichte kleur,
door een purperrand verlevendigd, was het een der fraaiste kleedingstukken, die
mannen ooit gedragen hebben. Om echter de toga in goeden staat te houden, moest
het laken dikwijls gereinigd en geperst worden. Behalve de oorspronkelijke bereiding
van het laken zelf, geschiedde dit in de vollerijen, waar het verschillende
behandelingen van wasschen, borstelen, drogen en persen onderging.
Onder de vele genre-schilderingen, welke de Pompejaansche muren als tot een
groot prentenboek maken, komen afbeeldingen van alle vakken en bedrijven voor,
die er werden uitgeoefend en de lakenvollers, die bekend stonden als lieden, die
gaarne van het goede des levens genoten, vinden er menigmaal hunne plaats onder
en vooral als feestvierenden in de meest groteske houdingen. Ook in de volkstheaters
vervulden de humoristische lakenvollers een bij de toehoorders zeer geliefde rol.
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GRONDPLAN VAN EEN POMPEJAANSeH HUIS.

Voor enkele dier oude inwoners gevoelen wij een soort dankbaarheid voor het
vele schoons, dat zij ons nalieten en men verbaast zich telkens weer, als men bedenkt,
dat die mooie muurschilderingen, bronzen beelden, smaakvolle gebruiksvoorwerpen,
die de roem van het Museum te Napels uitmaken, alle
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afkomstig waren uit Pompeï en Herculaneum, twee provinciestadjes van den derden
rang, die in de hoofdstad, behalve om hunne fraaie ligging, geheel onbekend waren.
Wat moet de bewoner van het z.g.n. Huis van den Tragischen Dichter een man
van smaak en verfijning zijn geweest! Hij spreidde niet, als de Vettiërs, die
vrijgemaakte en rijkgeworden slaven waren, een opvallende luxe ten toon. Doch hij
wist met smaak en inzicht in zijn huis de schoonste schilderingen te verzamelen die
uit Pompeï tot ons zijn gekomen. Ook vele fraaie gouden sieraden werden hier
gevonden. Uit zijn atrium stammen de Zeus en Hera op den berg Ida, waarvan de
vrouwenfiguur statig en imponeerend is. Dan het offer van Ifigenia, dat eene getrouwe
navolging moet zijn van een beroemd werk van den Griekschen schilder Timanthes
(400 v.C.). Als merkwaardigheid werd van die schilderij vermeld, dat zij Agamemnon
met bedekt gelaat voorstelt, om het offeren zijner dochter niet te moeten aanzien. In
de Pompejaansche kopie vindt men dat detail herhaald.

RECONSTRUCTIE VAN HET HUIS VAN DEN TRAGISCHEN DICHTER.

Wij hebben getracht ons het leven in deze herrezen stad voor te stellen. Nu treedt
er ons ook de Dood tegemoet en dat in haast grijpbaar reëele gedaante. De geniale
Fiorelli, aan wien van 1860-'96 de leiding der uitgravingen was toevertrouwd en die
de eerste was om naar een bepaald en wèl overlegd systeem te werken, heeft de
gedachte gehad en uitgevoerd, om de afdrukken der menschelijke lichamen, die zich
in de hen omringende vochtige en daarna verstijfde puim- en aschmassa onmiddellijk
gevormd hadden, met gips te vullen. En zoo kreeg men de aangrijpende gedaanten,
die nu in het kleine museum geplaatst zijn. Daar ziet men eenige der twee-duizend
slachtoffers van de ramp, zóó als zij in hun versteenden doodstrijd na meer dan 18
eeuwen weer aan het licht zijn gekomen. De houdingen zijn veelal rustig, zooals van
den man, die als slapend op zijn linkerzij ligt en wiens lang gelaat met gebogen
Romeinschen neus bizonder goed bewaard is gebleven. Bij eene jonge vrouw zijn
de plooien van haar gewaad, de ringen aan haar vinger duidelijk zichtbaar. Anderen
liggen op den rug met krampachtig opgetrokken beenen en de handen in de lucht
grijpend als om het onheil, dat meer en meer nadert, af te wenden. In de nieuwste
uitgravingen, die nog niet voor het publiek toegankelijk zijn, ziet men in een der
huizen een man en vrouw op de vloer uitgestrekt, zij met het hoofd tegen zijn zijde
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leunend, als bescherming zoekend, zòò als zij overvallen en begraven zijn door den
noodlottigen aschregen. Men verkreeg ook het afgietsel van een hond, die blijkbaar
aan zijn halsband met een ketting was vastgebonden en door zijn meester vergeten
werd. Deze menschelijke gedaanten in hun tragischen doodstrijd geven een treffender
beeld van het drama, dat zich hier afspeelde dan alle mogelijke beschrijvingen. Toch
ontbreekt het ook daaraan niet.
In twee brieven geeft een ooggetuige, de
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jongere Plinius, aan den geschiedschrijver Tacitus een levendig relaas van hetgeen
in en om Misenum, dat ook zwaar geteisterd werd, voorviel. Hij staat vooral stil bij
den dood van zijn oom ‘den ouderen Plinius’, schrijver van de beroemde ‘Natuurlijke
Historie,’ een man van groote kennis en een beminnelijk karakter, die bij de uitbarsting
van den Vesuvius op 24 Aug. 79 het slachtoffer van zijn onderzoekingslust en
menschenliefde werd. Hij had zich landinwaarts naar Stabiae begeven, om de hevige
natuurverschijnselen beter te kunnen waarnemen. Toen het gevaar steeds grooter
werd, liet hij booten uitzetten in de baai van Misenum en trachtte vele menschen in
veiligheid te brengen, die in villa's aan den voet van den Vesuvius woonden.
Gedurende deze pogingen kwam hij zelf door verstikking om het leven. Plinius de
jongere vermeldt o.a. in zijn schrijven, dat de rookkolom, die zich een paar duizend
Meter boven den vulkaan verhief, den vorm van een reusachtigen pijnboom had.
Hetzelfde verschijnsel heeft zich bij de uitbarsting van 1906 wederom voorgedaan.

HUIS VAN DEN TRAGISCHEN DICHTER.

Een eeuw later geeft Dion Cassius eene beschrijving van de ramp, die dáárom
merkwaardig is, wijl eruit blijkt, dat het oude geloof in de Giganten en den strijd van
goden en reuzen zelfs in de 3e eeuw nog niet verdwenen was. Wij laten een deel
ervan hier volgen.
‘Men zegt, dat gestalten van meer dan menschelijke grootte, zooals de Giganten
worden beschreven, gezien werden, dwalende door de lucht en op de aarde. Daarna
kwamen woeste windvlagen en hevige aardbevingen, zoodat de geheele vlakte kookte
en borrelde en de bergen schudden
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en er was onder de aarde een geluid als van donder en boven den grond een dof
gedreun. Toen werd plotseling een hevig kraken gehoord, alsof de bergen tegen
elkaar werden gegooid; eerst werden reusachtige steenen naar den top van den vulkaan
geslingerd, daarna ontstonden groote vuren en een geweldige rook, zoodat de gansche
hemel bedekt werd en de zon verduisterde als bij een eclips. Zoo werd de dag in
nacht verkeerd en het licht in duisternis en velen meenden, dat de Reuzen weder
waren opgestaan (want verschijningen van hen werden in de rook waargenomen en
het schallen van trompetten werd gehoord). Anderen dachten dat de aarde tot den
chaos terug zou keeren of door vuur zou worden verteerd. Daarom vluchtten de
menschen, sommigen uit hunne huizen in de straten, anderen, die buiten waren, in
hunne huizen. Sommigen verlieten het land voor de zee, anderen weer dachten zich
van zee op het land in veiligheid te brengen, want iedereen was ontdaan en verward
van geest en meende, dat iedere plaats op een afstand veiliger was dan die, waar hij
zich bevond. Intusschen werd er een onbeschrijfelijke hoeveelheid gloeiende asch
uitgeworpen, die nog meer schade aanrichtte voor mensch, dier, aarde en zee en
kudden vee, vogels en visschen om het leven bracht en bovendien twee geheele
steden, Herculaneum en Pompeï bedolven heeft. Deze asch verspreidde zich tot in
Africa, Syrië en Egypte en vervulde de atmosfeer boven Rome, zoodat de zon
verduisterd werd en men groote vrees koesterde, niet wetende of vermoedende, wat
er gebeurd was.’

PERISTILIUM VAN HET HUIS DER VETTIERS.

De meeste inwoners van Pompeï hebben zich kunnen redden; van de slachtoffers
heeft men in de stad op verscheidene plaatsen de geraamten en hier en daar - zooals
boven vermeld - de afdrukken der lichamen in
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de aschlagen gevonden. Bij de z.g.n. Villa van Diomedes, even buiten de
Herculaneumpoort, heeft zich een aangrijpend drama moeten afspelen, dat men naar
de gedane vondsten heeft kunnen opbouwen.
Een man met gouden ring aan den vinger, waarschijnlijk een huisheer, had in een
gewelf onder den zuilengang, die den tuin omringde, al zijne huisgenooten in
veiligheid gebracht, waaronder vele vrouwen en kinderen, samen een 20-tal personen.
Hijzelf en een slaaf, die een lantaarn en een zak met zilveren voorwerpen droeg,
waren naar buiten geloopen in de richting der zee, om een betere schuilplaats voor
de zijnen te zoeken. Hij moet onderweg neergevallen en plotseling bedwelmd zijn,
in zijn hand nog de zilveren sleutel van zijn hek houdend. En het geheele gezin, dat
tevergeefs zijn terugkomst afwachtte, kwam om in de dichte aschmassa's, die door
de kelderramen binnendrongen. Men vond ze allen bij elkaar, het hoofd met de
kleeren bedekt als bescherming tegen den gloeienden vloed.
Natuurlijk deden de overlevende inwoners, die huizen en voorwerpen van waarde
in de bedolven stad bezaten, spoedig na het onheil alle mogelijke moeite, om tenminste
een deel ervan terug te krijgen.

WANDVERSIERING VAN EEN KAMER IN HET HUIS DER VETTIERS.

Bekwame arbeiders, die door de vermogende eigenaars aan het werk werden gezet,
groeven van boven af in de steen- en aschmassa's, die de straten opvulden, en het
gelukte hun in de huizen te komen en ze onderling door tunnels te verbinden. De
meeste voorwerpen van waarde en kunst konden zoo worden weggevoerd en wat er
in de stad achterbleef was datgene, wat de vroegere bewoners niet konden vervoeren
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of niet de moeite waard vonden mee te nemen. Ook in de eerstvolgende eeuwen
werden de ruïnes nog dikwijls doorzocht en beroofd van marmeren en bronzen
beelden en huisraad. De uitgravers bedekten meestal de bouwvallen weder met zand
en steenen en daar de overblijfselen van de tweede verdiepingen der huizen, kapiteelen
der zuilen en alles wat boven de aschlagen uitstak spoedig verdwenen waren, was
het mogelijk, dat in de Middeleeuwen zelfs de plaats, waar Pompeï eens geweest
was, totaal onbekend bleef. Pas op het einde der 16e eeuw, toen er een onderaardsche
leiding werd gemaakt, om eene naburige stad van Sarnowater te voorzien, stuitten
de werklieden hier en daar op resten eener oude stad. Men had echter niet genoeg
belangstelling om pogingen tot onderzoek aan te wenden.
Eerst onder de regeering der Bourbons in Napels, nadat de plaats van Herculaneum
reeds was vastgelegd en er op het terrein van Pompeï door een boer eenige bronzen
voorwerpen waren gevonden, werden er uitgravingen op touw gezet en eenige straten
en theater en amphitheater werden toen blootgelegd. Groot was het enthousiasme in
geheel Europa over de gedane vondsten toen en later, en Bulwer Lytton, Schiller,
Shelley en andere dichters en schrijvers hebben de begraven en herrezen stad in
verschillenden vorm bezongen en beschreven. Het voornaamste doel bleef echter
fraaie kunstvoorwerpen voor het Napelsche Museum te bemachtigen en daarvoor
werd al het andere verwaarloosd. De muurschilderingen werden uit de huizen
verwijderd, waarmede zij een onafscheidelijk geheel vormden en zoo ziet men ze
nu in het Museum geheel buiten hun decoratief verband. Fiorelli was de eerste, die
volgens een vastdoorgevoerd systeem werkte en die inzag, van hoe groot belang het
was, dat de verder door hem geleide uitgravingen een zoo getrouw mogelijk beeld
zouden geven van het geheele leven eener Romeinsche provinciestad in de eerste
eeuw onzer jaartelling. Hij was van oordeel, dat alles, wat in Pompeï gevonden werd,
ter plaatse moest blijven, een beginsel, dat ook zijne opvolgers hebben doorgevoerd.
Wie het voorrecht heeft, de nieuwste uitgravingen (scavi nuovi) te kunnen bezichtigen,
zal verbaasd staan over de uitkomsten, die thans, na jarenlange ondervinding en met
bekwame arbeiders, verkregen worden. Bij verscheidene huizen ziet men nu een deel
der tweede verdiepingen met vooruitstekende balkons en open galerijen, zooals ze
op de muurbeschilderingen vaak worden algebeeld. Op vele der buitenmuren zijn
fresco's aangebracht, waaronder eene merkwaardige, buitengewoon groote voorstelling
eener Victoria op een zegewagen, getrokken door vier enorme olifanten. In eenige
der huizen zijn fraaie decoraties, meest van stucco. Zoo ziet men in een koepelvormige
kamer een rand, die rond den muur loopt, tafereelen uit Homerus' Ilias voorstellend;
de figuurtjes in laag-relief tegen een blauwgrijzen fond. Er zijn ook weer vele winkels
(tabernae) aan het licht gekomen, zooals men ze in Pompeï in menigte ziet. Vooral
die voor warme dranken zijn veelal aan de hoeken der staten aangebracht. Naast de
deur bevindt zich een marmeren toonbank met ronde openingen, waarin de groote
amphoren of kruiken met dranken geplaatst werden en op rekken de glazen van
verschillende vorm en grootte. In enkele dier winkeltjes zijn voorstellingen, uit welke
men kan opmaken, welk soort publiek deze aloude osteria's bezocht. Zij toonen ons
de meisjes van de herberg, die zich met de gasten vermaken en ze tot drinken
aansporen. Een andere geeft twee drinkebroers, die samen met een dobbelspel bezig
zijn; op een volgende ziet men, hoe het tweetal handgemeen wordt en de waard hen
in eerbiedige houding verzoekt te verdwijnen. In de nieuwe uitgravingen is een
dergelijke ‘bar’, uitstekend bewaard, met amphoren, drinkvaten en bekers van allerlei
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vorm. Zelfs het bronzen lampje, dat 's avonds den ingang verlichtte, is weer ter plaatse
op-
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gehangen. Op de buitenmuren zijn vele opschriften aangebracht, betrekking hebbende
op verkiezingen en vergaderingen. Wanneer men nagaat, dat deze in bijna alle straten
van Pompeï aanwezig zijn, dan blijkt daaruit voldoende, dat er zeer veel belangstelling
voor de verschillende verkiezingen was en de publieke aangelegenheden der stad
met ijver besproken werden. De advertenties en opschriften vermelden meestal niet
de politieke overtuiging der kandidaten, zooals bij ons, doch het zijn meerendeels
aanbevelingen aan de kiezers ten bate van een bepaalden burger door zijne vrienden,
ambtgenooten of beschermelingen. Dikwijls wordt daarbij op zeer doorzichtige wijze
op het eigenbelang van den kiezer gewerkt, zooals in de volgende vermaning:
‘Proculus, benoem Sabino tot aedile, dan zal hij later u kiezen!’ In het algemeen
schenen deze aanbevelingen van kandidaten als eene publieke hulde te worden
beschouwd.
Alles wat bij ons door middel van couranten en advertenties wordt bekend gemaakt,
werd in de oudheid aan de muren geschreven. Doch ook meer vluchtige invallen en
grappen, die zeker niet voor het nageslacht bestemd waren, zijn op de muren der
begraven stad weer te voorschijn gekomen en spreken nu tot ons met de stemmen
harer bewoners. Zooals Gaston Boissier ons vertelt behelzen deze Pompejaansche
‘graffiti’ de meest verschillende dingen, tot zelfs de rekening eener waschvrouw!
Maar het meest behandelde onderwerp is de liefde. De Godin Venus was de
beschermvrouw der stad en werd hoogelijk vereerd en bij alle gelegenheden
aangeroepen. Lucianus vertelt dat het in die dagen gebruikelijk was,
liefdesverklaringen op de muren te schrijven.
Er bevinden er zich verscheidene te Pompeï en naar de spelling en de wijze van
zich uit te drukken kan men nagaan, dat zij door lieden uit de meest verschillende
standen der maatschappij geschreven zijn. Sommigen ontleenen lofzangen op hunne
geliefden aan de dichters, die toen het meest ‘en vogue’ waren, vooral Propertius en
Ovidius. Andere ontboezemingen en versregels stammen waarschijnlijk van de
schrijvers zelve, zooals de volgende: ‘Ik zou liever sterven, dan een god te zijn zonder
u!’ Een andere ongeduldige minnaar uit zich tegen den koetsier, die hem naar de stad
rijdt: ‘Wanneer gij de vlam kondt voelen, die mij verteert, dan zoudt ge wat meer
haast maken!.... Ik smeek u, verhaast de pas wat, vooruit! Ge hebt genoeg gedronken!
Neem de zweep en sla erop en breng mij gauw naar Pompeï, waar mijne liefste mij
wacht!’ Een actrice laat haren vriend weten, dat ze steeds aan hem denkt en voegt
eraan toe: ‘Dat Venus ons gunstig gezind moge zijn en wij steeds in de beste harmonie
mogen leven.’ Twee versregels, die men dikwijls tegenkomt, zijn: ‘O, muur, ik
verwonder mij, dat ge nog niet bezweken zijt onder het gewicht der dwaasheden,
waarmede zoovele lieden u bedekken.’ Deze en vele dergelijke persoonlijke uitingen
vergunnen ons een blik in het leven van de bewoners der zonnige stad.
(Slot volgt).
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Japansche kleinkunst
door D.A. Hooyer

ONI; BEEN.

VOGEL; HOUT.

HOTEI; IVOOR.

De Japansche kleinkunst komt tot haar hoogste uiting in de Gordelknoop, de
Netsuké - spreek uit né-tské; de u wordt in 't Japansch vaak opgeslikt.
In vroegere tijden, toen 't volk van Nippon Teikoku nog niet gedronken had van
den tot daden van gruw zaam geweld voerenden wijn van 't Westen; toen Japan was
't land van de Rijzende Zon, die er thans hoog aan den hemel staat, en toen de Japanner
nog de japansche kleeding droeg, dienden de netsuké's om voorwerpen die wij in
onze zakken zouden steken - de geldtasch, de inro (medicijndoosje), 't rook- en
schrijfgerij, aan de obi, de gordelband te dragen. Zooals alle japansche kunstwerken
hebben ook netsuké's een praktisch doel,
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FUKUROKUJU; IVOOR.

Netsuké's stellen goden en godinnen en heiligen voor en duivels uit 't Shintoisme
en 't Boeddhisme, zoomede kracht- en andere menschen en legendarische en andere
dieren, ons uit de japansche mythen en volksverhalen bekend.
Ze zijn uit ivoor vervaardigd, uit dierlijke en menschelijke beenderen, uit hertenen buffelhoorn, uit spek- en barnsteen, metalen enz., maar de uit fijne houtsoorten
gesneden netsuké's - en dat zijn de oudste - overtreffen de andere vaak in schoonheid.
De zeer oude Tsuge-netsuké - zie de vogel hierboven afgebeeld - wordt door den
verzamelaar in goud betaald met tienmaal 't gewicht van 't hout.
Men heeft netsuké's voor dagelijks gebruik, voor feestelijke gelegenheden, voor
dames en heeren en kinderen, voor rijken en armen, voor krijgslieden en kunstenaars.
Wat bij de beschouwing van deze kostelijke voorwerpen van japansche kleinkunst,
van deze dainty toys dadelijk opvalt, is de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

46
uiterst zorgvuldige bewerking en de algeheele afwerking van elk stuk. Den kunstenaar
die ze uit de doode stof tot 't heerlijke leven opriep, was alle overhaasting vreemd,
zijn geduld en zijn toewijding kenden geen grenzen.

ASHINAGA EN TENAGA; BEEN.

Verbonden aan 't hof van zijn heer, den Daimyo of Samurai kende hij geen
materieele zorgen, was hij vrij om te werken of niet te werken naar 't hem lustte. De
Parijsche opkooper Philippe Sichel, die in 1874, dus enkele jaren nadat Japan voor
den wereldhandel was opengesteld, Nippon bereisde, vroeg eens aan een
netsuké-snijder, die, op den drempel van zijn woning gezeten, naar de Franschman
meende, de laatste hand aan een gordelknoop lag, wanneer hij daarmede dacht gereed
te zullen zijn. Ik zou er maar niet op wachten, was 't antwoord, ik heb er nog wel
anderhalf jaar werk aan. En hij toonde hem een andere netsuké, die hij aan zijn gordel
droeg en waaraan hij verscheidene jaren gewerkt had, niet onafgebroken, maar
wanneer hij er toe gedisponeerd was.
Een beroemd Engelsch auteur, die een vijftig jaar geleden in 't land van de
perziken-bloesem de kleinkunst bestudeerde schreef:
‘Men zou den naam willen weten van den meester, die geconcipieerd en in
roomkleurig ivoor uitgevoerd heeft dat oude mannetje, dat zoo horribel in angst
gejaagd wordt door een inktvisch; het priestertje, dat een soldaatje voor hem een hert
liet op zijn schouders nemen en stond te lachen bij 't idée, dat 't haasje voor hem en
de vacht voor den ander was; of die dorre, magere, magere slang, spotachtig
gekronkeld om een schedel, gespikkeld en gevlekt door de herinnering aan 't bederf;
of dat kleine dikke jongetje, dat zijn kleiner broertje stompt; of dat konijntje, dat
zooeven een ui getapt had; of... maar er waren dozijnen zulke aanteekeningen in
ivoor, geboren uit allerlei vroolijke stemmingen; en bij deze rechterhand, die een
half dozijn ervan gelijk heeft omvat - ik geef een oogje van verstandhouding aan de
schim van den dooden beeldsnijder. Hij was zijn rust ingegaan, maar hij had van
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ivoor drie of vier impressies uitgewerkt, die ik menigmaal vergeefs met mijn pen op
't spoor ben geweest.
De Engelschman - zoo gaat hij voort - is een wonderlijk gedierte. Hij koopt een
dozijn van die dingen en zet ze boven op een overvolle étagère, waar ze eruit zien
als propjes ivoor en vergeet ze binnen een week. De Japanner stopt ze weg in een
mooi met goud geborduurd zakje, of in een afgezonderd verlakt doosje, totdat drie
liefhebbende vrienden bij hem thee komen drinken. Dan haalt hij ze langzaam te
voorschijn en ze worden bekeken en met waardeering tusschen
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stille keelgeluidjes en het bedachtzaam klinken der kopjes tegen hun schoteltjes; en
dan weer weggeborgen, totdat de ware stemming der bezichtiging er weder eens is.
Dat is de manier om plezier te hebben van wat wij c u r i o 's noemen.’

SHOKI; IVOOR.

EEN ONBEKENDE; IVOOR.
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SENNIN GAMA; IVOOR.

DARUMA; IVOOR.

Als deze voor Oostersche kunst zoo fijn gevoelige Westerling van uit zee ten
laatste ook den besneeuwden top van den Fuy, den godenberg, ziet onderduiken in
de golven, komt hij tot de volgende ontboezeming:
‘'t Zou wenschelijk zijn een internationale suzereiniteit over Japan in te stellen,
alle vrees voor invasie of annexatie weg te nemen en het land te betalen, zooveel 't
maar mocht verkiezen, op conditie dat het eenvoudig bleef wat 't was en voortging
mooie dingen te maken, terwijl wij anderen vooruitgingen. Ik zou 't Keizerrijk Japan
onder een stolp willen zetten met een briefje er op ‘H o r s C o n c o u r s .
Tentoonstelling A 1.’
Men zegt dat de japansche kunst zelden grootsch, slechts groot in 't kleine is, doch
alle schrijvers zijn het er over eens, dat zij overrijk aan vormen en schoonheid is; dat
er uit haar spreekt een groote liefde voor en een diepe studie van de natuur, ons aller
moeder; dat ze ademt tevredenheid met zich zelf en de omstandigheden; opgewektheid
des gemoeds; fijnzinnige, vaak humoristische opvatting der meest ernstige dingen
die tusschen hemel en aarde te vinden zijn, zooals ik onlangs met instemming ergens
las. In l ' A r t J a p o n a i s verklaart Gonse de esthetiek der Japanners door hun
superieur gevoel voor harmonie; in een voortdurende en natuurlijke onderwerping
van de kunst aan de eischen des levens en 't blij welbehagen der oogen. De
voortbrengselen der japansche kunst zijn volgens dezen kenner: meesterlijk van
techniek en ook echt van materiaal. Hun hooge waarde ligt niet alleen aan de
consequentie en de mooiheid der vormen en aan den rijkdom en de afwisseling der
ornementatie, maar ook in de kunstige
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afwerking en de voortreffelijkheid en eerlijke deugdelijkheid van hun materiaal.
Aan copieeren, dat is 't precies namaken van een anders kunstgewrocht, bezondigde
de japansche artiest zich niet. Zoo is Fukurokuju, de god van 't lange leven - die ik
hierbij den lezer voorstel (bl. 45), hij is dadelijk herkenbaar aan zijn hoog voorhoofd
en zijn schriftrol, waarop 't woord Fuku, dat is geluk geschreven staat - ook als
gordelknoop ontelbare malen afgebeeld; maar nooit, zooals de bladeren van een
zelfden boom, volkomen gelijk. Want de japansche beeldsnijder werkte niet naar
een model, dat vóór hem stond, doch naar een door ernstige en langdurige studie
verkregen beeld, dat hij in zijn hart bewaarde en naar zijn eigen innerlijk wezen had
gevormd. Zoo bestudeerde ook onze Jaap Maris voortdurend de wolken, maar de
luchten die hij schilderde, schiep hij zelf en er zijn er die meenen, dat die luchten
mooier zijn dan de modellen, die moeder natuur te zijner beschikking had gesteld.

RIJSTBAAL, MET MUIZEN; IVOOR.

AAP EN JONG; IVOOR.

VOS; IVOOR.

Van Fukurokuju is wat te vertellen. Eens per jaar kwam hij, in gezelschap der zes
andere geluksgoden, (Shichi Fukujin), aan boord van 't hemelsche vaartuig Tarakabune
uit zee opzetten en bracht den aardbewoners allerlei goede dingen. Hij is, hoewel
een god, altijd slordig gekleed. Zooals met de meeste goden en heiligen - maar nooit
met den Boeddha - nemen de netsuké-makers een loopje met hem. Maar Fukurokuju
is te verstandig om zich dit aan te trekken.
Ook Daruma of Dharma komt als kleinood veel voor. Zijn geschiedenis is niet
vroolijk. Daruma, iemand van hooge geboorte, de zoon van een vorst in Hindustan,
gaf zich te veel over aan wijsgeerige bespiegelingen. Peinzende over 't levensraadsel,
over 't van waar en waarheen? vergat Daruma zijn omgeving geheel en bleef negen
jaren aan één stuk, met zijn neus naar den muur in een tempel neergehurkt, zonder
een oog dicht te doen. Toen de slaap hem eindelijk te machtig werd, wilde hij opstaan,
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maar zijn beenen waren verdord en vielen af. Daarop sneed hij zich de oogleden af,
maar deze vielen gelukkig in vruchtbare aarde en daaruit groeiden theeheesters. Maar
dit is een ander verhaal en hier niet van pas.
De heeren met lange beenen en de lange armen, die op den naam Ashi-naga en
Te-naga - ze zijn waarschijnlijk aan elkaar geparenteerd - antwoorden, zijn als trouwe
broeders en helpen elkaar. De langbeenige loopt met de langarmige op zijn rug zoo
ver hij kan de zee in en dan pakt de laatste de visschen die nieuwsgierig om de magere
beenen van zijn kameraad rondzwemmen.
De grappenmaker met den waaier is Hotei, de kindervriend. Der kinderen god,
Jizo trof ik aan in de goden-galerij te Nikko. Hij

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

49
houdt in zijn saamgevouwen armen kiezelsteentjes uit de nabije rivier, blijkbaar door
de vrome menígte daarop gelegd. Toen ik er naar vroeg, zeide men mij: Die met de
steentjes is Jizo, die speelt met kleine kinderen in den hemel. Hij doet hun vertelsels
en bouwt huisjes van steentjes voor hen. De kiezels worden hem op de armen gelegd,
òf opdat hij niet vergeten zal de kíndertjes te amuseeren, òf omdat hij voorraad zal
hebben.
Alleen de oude Japanners konden den god, die met kinderen speelt, uitvinden.
Van den duivel, de oni, maakt de Japanner zich een andere voorstelling dan wij.
De japansche duivel houdt wel eens van een grapje; zijn westersche evenknie is meer
serieus aangelegd. Shoki, de duiveljager, wordt vaak op zoek naar duivels afgebeeld
met een kleine duivel op den rug, die hem hartelijk zit uittelachen; omdat de altijd
haastige en booze Shoki daarvan niets snapt.
Shoki werd in de eerste eeuw na Christus in China geboren, deed op zijn tijd
staatsexamen, maar droop als een straal, waarover hij zich zoo diep schaamde dat
hij zelfmoord beging. Eenmaal los van 't lichaam werd 't hem duidelijk dat de slechte
afloop van zijn examen voor een groot deel aan den duivel te wijten was. En van af
dit oogenblik loopt Shoki rond zoekende naar duivels, die hij met zijn twee snijdend
zwaard doodt. Shoki is altijd pontificaal gekleed, zooals hij was toen hij eeuwen
geleden opging voor zijn examen en hij is altijd in een hurrey, zijn lange baard
wappert achter hem aan.
De vos, die ook hier in 't Westen niet in den reuk van heiligheid staat, speelt in de
japansche volksverhalen een groote rol. Reinaert beschikt daar over haast onbegrensde
bovenmenschelijke krachten; hij hoort alles en hij ziet alles; ja zelfs de meest geheime
gedachten der menschen zijn hem bekend. Hij kan de gedaante van mensch of dier
of plant aannemen, zich omzetten in wat ook. En steeds is 't er hem om te doen de
mensch af te leiden van 't pad der deugd. Daartoe neemt hij vaak - o hij kent zijn
Pappenheimers! - de gedaante aan van een mooie vrouw. Doch den aan hem
vermaagschapten hond kan hij niet bedriegen. Als de hond de vos-vrouw aanblaft
valt de begoocheling weg, wordt Reintje instantelijk weer een kwalijk riekend zoogen roofdier. Lafcadio Hearn heeft de oostersche vos aan westersche lezers voorgesteld
en daarvoor moeten wij dankbaar zijn. Metdertijd zal 't Westen hem nog wel nader
leeren kennen, de vos van 't verre Oosten.
Sennin Gama, een heilige, die de verborgen zijde der dingen bestudeerde, zag eens
wat hij meende een kikker op een kluitje te zijn, doch dat van naderbij bezien bleek
te wezen een dikke tandelooze met wratten overdekte padde, die buitendien doodziek
was. Gamma genas haar en uit dankbaarheid leerde de padde, die van huis uit een
demon was, den heilige allerlei dingen die hem bij zijn studies te pas konden komen.
't Muisje dat uit de rijstbaal komt kijken, kan naar alle kanten draaien, zit er los
in, maar kan er niet uitgetrokken worden Hoe verklaart men dit?
Zoowel de mannen als de vrouwen bedienen zich in Japan van den waaier en de
netsuké-snijder beelt haar vaak af. Volgens japansche opvatting symboliseert de
waaier 't leven. Het ondereind, waar de ribben samenkomen en vastgeklonken zijn,
is 't punt waarvan 't leven uitgaat; de daarvan uitgaande banen zijn de wegen des
levens. De beschuttende dekstukken stellen de ouders voor, en de ribben de kinderen,
en dit, om goed te laten uitkomen, dat kinderen levenslang onder contrôle der ouders
behooren te staan - een opvatting uit de oude doos. Als de samurai en de moesmee
zich verloven, wisselen zij van waaiers, en als 't engagement afraakt.... Maar dit is
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een ander verhaal. Die hieromtrent nader wil ingelicht zijn, leze Mrs. Salwey's Fans
of Japan.
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De zestienbladerige chrysant, 't wapen van den Mikado, den zoon des hemels, is voor
den japanschen kunstenaar een aantrekkelijk onderwerp. Hoe die keizerlijke bloem
is ontstaan, wordt als volgt verteld. Eens op een helderen maanlicht-avond liep een
moesmee, een kind-meisje, in den tuin te dwalen. 't Was een echt japansche tuin met
smalle kiezelpaadjes en heldere waterstroompjes, waarover rustieke bruggetjes waren
gelegd, en waarin purper- en zilverreigers op één poot stonden te droomen. En 't
meisje plukte de mooiste bloemen af en speelde 't spel van: hij mint me, hij mint me
niet. Maar op eens trad een elfe, een bloemengeest op haar toe en zeide op strengen
toon: Kind, dat mag je niet doen! Minzieke meisjes mogen mijn kinderen, waarin
zoovelen een welbehagen hebben, niet vernielen. Toen hij zag, dat 't hevig ontstelde
meisje doodsbleek werd, liet hij er dadelijk op volgen: Wees niet bang. Kijk eens.
Ik weet, dat hij je lief heeft en nu moogt ge nog één bloem plukken en hij zal je trouw
blijven evenveel jaren als die bloem blaadjes heeft. Daarop ging 't meisje zoeken
naar de bloem met een groot aantal blaadjes - en ze vond die niet. En in haar wanhoop
plukte ze een aster, rukte een gouden speld uit heur kapsel en rafelde de bloemblaadjes
uit tot er honderden en honderden waren. En daarom krullen de chrysanten zoo
vreemd.
Maar genoeg. Die alles omtrent Netsuké's weten wil, neme Albert Brockhaus'
boek van dien naam, waarvan in 1909 te Leipzig een tweede druk is verschenen, ter
hand.
't Bezit van deze juweeltjes van japansche kleinkunst is een voorrecht, dat niet
genoeg gewaardeerd kan worden. Want:
A thing of beauty is a joy for ever;
Its lovelines increases; it will never
Pass into nothingness.

Ede, December 1916.

Liedje,
door Maria Vrede.
Toen ik een kind was, zong ik veel,
Blij om den winter, blij om den zomer,
Hoorde niet het vogelgekweel,
't Eigen zieltje zong luider en vromer.
Toen ik een meisje was, weende ik stil,
Heldere tranen om duistere dingen,
Voelde gebroken mijn levenswil,
Vond d'aarde geen woonplaats voor stervelingen.
Nu ik een mensch ben, wil ik mijn lot
Zwijgend en glimlachend blijven dragen,
Zal aan het einde den lieven God
Ootmoedig om nóg een leven vragen.
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Vaag liedje,
door P. Otten.
Nu ben 'k weer in de lichte-kring
Van de oude, geelgekapte lamp,
Na late alleene wandeling
Door schemer-koelen avonddamp.
Ik zag in lage wolkenwacht,
Toen 'k ging, de zon nog even staan.
Ik ben vergeten, wat ik dacht,
En hoe mijn voeten zijn gegaan.
En zoekend weet ik nog alleen
Het langzaam neigen van een tak;
Wat licht, dat door de boomen scheen
Boven een donker vijvervlak;
Een vogel, die wat innigs zong;
Een zoete geur, die ergens hing;
Twee vreemde, blankë oogen, jong
En droomend, in de schemering....
Nu zit ik in de lichternis
Van mijne lamp te mijmren, hoe
Mijn hart weerom zoo droevig is,
Zoo eenzaam en zoo eindloos moe....
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Rondeel,
door P. Otten.
Daar is vandaag geen plaats voor u,
Herdachte smart, gehoopte vreugd:
't Is alles gouden zon en zee.
Daar is vandaag geen plaats voor u.
Ik ben een vogel, die tevreê
De breede vleuglen traag beweegt....
Daar is vandaag geen plaats voor u,
Herdachte smart, gehoopte vreugd.
'k Ben maar een meeuw in zonnelicht,
Die langs wiekt en niet weet waarheen.
- Hemel en zee zijn vloeibaar goud 'k Ben maar een meeuw in herfstig licht.
De winter komt. De lucht wordt koud.
Ik ga door 't leven, kalm, alleen,
Zooals een meeuw door 't blanke licht
Maar voortwiekt en niet weet waarheen.
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Largo
door Martin Permys
Herinnering aan Zuid-Limburg
Nu wordt mijn rust de stilte pas bewust.
Het was een groote hemel, - dagvoldaan:
De harde wolkenbrand was doodgegaan;
Het was een wereldwijde kring van rust;
Het was een avond die geen treurnis had;
Het was een avond, zacht als een verleden;
't Was goed... 't was goed... zoodat mijn stille schreden
Half durfden over 't waardig zwijgend pad.
Stijg tot een statig largo, liefde voor
Vrouwen in slanken rouw, en gij, genot
Van alles goèd te zien, dat plechtig tot
Mij komt... O! 't is àl stilte wat ik hoor...
Baken mijn levensweten met dat waas
Van ijle goedheid, - als vergiffenis
Voor wàt gebeuren kan: mijn leven is
Stil als de stilte der acacia's...
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De laatste,
door Emma van Burg.
In Tine van Leuven's kamer schoof zon geleidelijk-vlug voort over de stoelen bij het
raam, lag al op een punt van de tafel.... Middag-warm begon het er te worden. Tine
drentelde door de kamer, ruikend aan een bloem in een vaasje, neuriënd.... In haar
was een vroolijk-lichte blijdschap, een jeugdig-warm gevoel volkomen als vanouds....
Dezen dag, waarop zij Nelly, de intieme vriendin van heel haar leven, na lange
scheiding zou weerzien, had zij verbeid als een feestdag glanzend alleen in de rij van
eenvormige grauwe dagen.
Ze keek op de klok: nog wel even de tijd voordat ze naar 't station moest.... In
ledig wachten zat zij neer voor 't raam en zag omlaag op het kalm geloop van Zondags
aangekleede menschen in de rustig-helderzonnige straat. Onwillekeurig begon zij in
haar opgewekte luim bij zichzelf lustig spottende opmerkingen te maken over hun
kleeding en figuur, hun groepeering, het komiek typisch-burgerlijke van de heele
verschijning der meesten. Toen plotseling haar aandacht verrast werd door bekenden:
een vriendin met haar man en kinderen: twee kwiek stappende jongetjes in
matrozenpakjes. Zij boog zich wat voorover, of zij Jo's blik vangen kon - maar de
vier gingen voorbij zonder op haar raam te achten.
Terwijl Tine, opgestaan, haar hoed opzette, gaf zij zich even rekenschap dat na
Jo's huwelijk de omgang tusschen haar beiden zeer was verflauwd en oppervlakkig
geworden.... Dan kwam het in haar op, dat Nelly nu ook was getrouwd.... En eigenlijk
voor 't eerst van haar leven doorschouwde zij in dat oogenblik klaar dat haar lot was
bezegeld, dat zij ongehuwd blijven zou.
Op straat voortloopend in de richting van het station verloor Tine zich in de
menschenrij. Niet achtend op de overbekende omgeving noch op het drukke
Zondagsbeweeg sloeg zij werktuiglijk de hoeken der straten om - weg in
peinskoestering van haar hoogsten levenstijd: het jubelend geluk van haar tweejarige
verloving, toen het verbrijzelend leed nadat hij, geheel onverwachts, haar had bekend
dat hij een andere was gaan liefhebben boven haar.... De vervoerende zaligheid en
het altijd drukkend zwart leed waren in Tine's herinneringsvoelen niet meer gescheiden
- heel haar liefdesperiode was door den tijd ineengevloeid tot iets vaststaand boven
het banale vlottende leven, iets waaraan in stille oogenblikken haar gedachten zich
hechtten tot verkwikking.
Op het perron zat zij neer op een bank, wachtend op den te laat aankomenden
trein. Heel haar wezen doorwarmde nu haar innige liefde voor Nelly, de
volkomen-intieme.... meegeleefd had zij eerst met Tine's angstige weifelingen, dan
telkens weer onbevangen, gelijk alsof het haarzelf gold, blijdschap uitgejuicht om
Tine's geluk - later had zij altijd meevoelend-bereid Tine's diepe-wanhoops-uitingen
ontvangen, zwijgend in sympathie met nu en dan een enkel woord van begrijpen.
Door Nelly alleen voelde Tine haar heel haar wezen vervullende altijd trouwe liefde
verstaan. En Tine alleen van haar kant wist van al Nel's zorg en verdriet om haar
eigen heimelijke verloving met een teringachtigen jongen, die ten laatste gestorven
was....
Na dien tijd van uitstorting van het allerinnigste, het alleen ware, hing Tine aan
Nelly met een volledige vereerende liefde: alles van Nelly stond voor haar in een
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glans van belangrijkheid. Drie jaar geleden was Nelly naar Indië gegaan, en al
gedurende langen tijd tevoren hadden de vriendinnen elkaar minder dikwijls ontmoet.
Doch in beider brieven was de toon gebleven van teergevoelige sympathie - altijd
een niet in woorden uitgedrukte zinspeling op de heel apart tusschen haar beide
bestaande innige verknochtheid.
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Het kwam in Tine op, dat van al haar warme vervoerende gevoelens, die haar leven
waren geweest, nu alleen nog de vriendschap voor Nelly was overgebleven. Haar
liefdesgeluk en -jammer waren verbleekt tot dweepende herinnering; een
moederlijk-zorgzame liefde voor een jongeren broer was in haar gestorven sinds hij
was vervallen tot losbandigheid en plat cynisme; haar aangebeden vader was dood.
Sommigen, mannen en vrouwen, die haar jeugdige geestdriftige vereering hadden
gewekt, hadden haar spoedig teleurgesteld, of waren uit haar gezichtskring weg.
Maar tusschen haar en Nelly kon nooit vervreemding komen: haar beider vriendschap
was de volkomene, de echte....
Onverwachts opschrikkend haar afgedwaald denken daverde de trein 't station in,
stond.... Dadelijk werden coupé-deuren opengeworpen, reizigers stapten uit - die
vertrekken wilden waren onmiddellijk naast den trein, liepen langs de wagons kijkend
naar de klassenummers en uitziend naar de leege plaatsen. In trillend-opgewekte
spanning keek - zocht Tine onder de menschen - er stapten er nog altijd uit, maar
Nelly ontdekte zij niet - ze werd al gejaagd ....Dan ineens zag zij vlak bij zich haar
vriendin op haar toekomen, met lachende oogen en blij gezicht. ‘Ah!’ riep Tine - 't
volgende oogenblik kusten zij elkaar. Dan nam Tine Nelly haar taschje uit de hand,
en terwijl ze elkaar in 't gezicht zagen zei ze glimlachend iets over den laten trein,
en hoe zij Nel eerst maar niet gezien had.... Vlug, als om maar spoedig uit de drukte
en tot een rustig samenzijn te komen, volgden zij den menschenstroom naar den
uitgang. Toen bij de controle Nelly zich omkeerend Tine om haar kaartje vroeg, dat
in haar taschje zat, viel het die op dat Nel toch ouder was geworden: een taniger tint,
en schijnbaar een langer gezicht door magerheid en rimpeltjes.
In een open tramwagen reden zij naar Tine's woning. Triomfeerende blijdschap
zong in Tine, nu zij haar lieve Nelly naast zich had als haar gast voor dien dag. Nelly
was in de stad van haar jeugd dadelijk gepakt door herinneringen: ze uitte kreten van
blijde herkenning, wees verrast op wat veranderd was.... Het was nog heel het
warm-spontaan opgaan, het dadelijk kinderlijk deelnemen, dat van den aanvang af
Tine's innige liefde tot haar getrokken had.
De vriendinnen wandelden buiten de stad langs een breede rustig-koel-schaduwrijke
laan van statige oude beuken. Nelly had haar arm door dien van Tine gestoken:
glunder-opgewekt, met open-stralende oogen, praatte ze door over alles wat aan
herinneringen in haar opsprong: kinderspelletjes en buitenpartijtjes hier in de buurt,
later wandelingen met Tine alleen of in vroolijke clubjes van jongelui.... En terwijl
Tine met Nelly mee haar herinneringen gaan liet over het verleden, bizonderheden
die haar te binnen kwamen toevoegde aan wat Nel alles ophaalde, was er in haar een
groeiend-onrustig verlangen naar de van dien dag zeker verwachte uitstorting in
intimiteit. Ze zocht, intusschen antwoordend en pratend, naar een begin.... Nelly was
door haar brieven geheel op de hoogte van haar uiterlijk en innerlijk leven: alles had
Tine uitgezegd van de opgewekte tevredenheid, die haar werkkring als leerares haar
gaf, van de gezelligheid waarmee zij was omringd, het geestelijk genot dat zij smaken
kon, heel de rustig-lichtende voldoening die het leven nog voor haar over had. Maar
nu voelde zij een schaamte om in woorden daarover verder door te gaan - was het
omdat Nelly er in 't geheel niets van zeide?
Nelly zelf had nog met geen woord gesproken over haar eigen geheel nieuwe
leven, over haar man en haar huwelijk. Tine gaf zich even rekenschap dat haar
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getrouwde vriendinnen steeds daarover zwegen, en dat zijzelve dit als kiesch en
correct had erkend. Doch voor de intimiteit van Nelly en haar bestond, meende zij,
zulk een reserve niet.
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Maar zij merkte dat zij de vertrouwelijkheid wat forceeren moest, nu zij beide directe
uitstorting vreemd-ontwend waren. Op een oogenblik stak zij haar arm door dien
van Nelly en zei, gezellig noodend: ‘En vertel me nou es zeg, hoe kwam jij zoo ineens
geëngageerd? Ik hoorde er zoo verbaasd van op - je had in je brieven zijn naam nooit
genoemd’.
‘Ja, 't is erg gauw in zijn werk gegaan’, zei Nelly vroolijk. ‘Nou ik heb je
geschreven hé, dat ik George ontmoet heb bij de familie Ter Laat. Hij kwam daar
nog al dikwijls, maar ik dacht, dat het hem misschien om een van de dochters te doen
was.... knappe meisjes en veel jonger dan ik.... Dat een rijke man van nog geen
veertig, die maar te kiezen had, mij zou vragen.... Je kunt je begrijpen Tine hoe verrast
ik was’.
‘Dus - hield jij wel al van hem?’ vroeg Tine argeloos.
‘Nou, zoo nou niet.... ik had nooit aan hem gedacht als mijn man....’ Tine voelde
zich koud worden wijl zij haar idiaal zich ontvallen zag. ‘Maar na ons trouwen ben
ik hem echt gaan apprecieeren. 't Is zoo'n in-goedhartige man Tine, daar kun je je
geen idee van maken.’ Nu was er warmte in haar stem. ‘Hij leeft maar als hij een
ander een plezier kan doen. Als ik George vergelijk met andere mannen die ik wel
ontmoet heb, zooals die tegen hun vrouwen waren.... En god Tine wat is dat heerlijk
om baas te zijn over je eigen tijd en niet iederen dag op diezelfde uren naar je kantoor
te hoeven zwoegen.... Wil je wel gelooven dat ik soms schíeten kon op alles van mijn
werk....’ Tine zag Nelly in 't gezicht terwijl zij den háat hoorde in haar woorden, en
merkte weer op hoe oud haar vriendin er was gaan uitzien. ‘'t Huishouden is dikwijls
ook wel niet amusant, maar je kunt het tenminste alles naar je eigen zin regelen - en
wij kunnen ons aanschaffen wat we hebben willen’. De laatste woorden klonken
weer opgeruimd.
Zonnig begon zij nu Tine te vertellen van hun installatie, hun plannen van reizen
en genieten. Zij had een sobere jeugd gehad, en tot aan haar huwelijk hard moeten
werken voor haar brood - nu genoot zij, volop zooals zíj genieten kon, haar weelde.
Om zich te verbergen, niets te laten blijken, gaf Tine nu en dan een antwoord, of
geforceerdlevendig een raad. Maar diep-smartelijkgeknauwd voelde zij aldoor de
niet te overkomen ontgoocheling: Nelly was banaal als anderen.... en had ook nooit
háar innigste wezen verstaan.
Op Tine's kamer zaten de twee vriendinnen te schemeren. In de zoele lantaarnverlichte
straat passeerden elkaar nu twee niet eindigende stroomen menschen; vredig klonk
het onafgebroken voetengestap. Nelly sprak het meest, vrijuit-rustig. Over haar man's
positie vertelde zij Tine, zijn vooruitzichten hier in 't land, over het zakenreisje van
eenige dagen dat hij nu aan 't maken was, hetgeen zij had waargenomen om haar
oude vriendin en haar geboorteplaats weer eens te gaan opzoeken. Dan kwam zij op
de betrekking waar zij door haar huwelijk van ontslagen was geraakt, het vele werk
dat men er van haar te vergen placht, de onaangenaamheden die zij van haar chef
had te verduren gehad. Haar stem klonk weer laag en verbitterd.... Toen ineens
vroolijk-knus lachend vermeide zij er zich in dat zooveel meisjes boos en teleurgesteld
waren geweest doordat George haar, het arme, niet meer jonge kantoorjufje, had
genomen.
Terwijl Tine hoorde naar het sober verhaal van Nelly's leven dáar louter vol moeite
en onaangenaamheden, kwam er in haar iets als gedwee ontzag voor die
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altijd-meedoogenlooze werkelijkheid, welke háar nooit zóo dwingend hard verschenen
was. Neen, hield zij zich voor, zíj mocht er Nelly geen verwijt van maken dat zij een
man had genomen om zijn geld - al had zijzelf huwelijksaanzoeken, die men haar
na de verbreking van haar engagement nog gedaan had, zonder
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bedenken afgeslagen: nooit was het in haar opgekomen om te trouwen zonder de
volkomen liefde zooals zij die had gekend.... maar zíj had een werkkring die haar
voldoening gaf, een ruime mate van gemak en vrijheid, háar plaagde niemand.
Tine had Nelly naar den trein gebracht. Nu was zij terug op haar kamer, en stak het
licht aan. Eén pit maar - dan zat zij werkeloos. Zij voelde zich nu vermoeid van den
Zondag-met-bezoek midden in de drukke repetitie-dagen op school, en wenschte,
beuafgemat van het cursus-einde, dat de vacantie maar daar was.
Ze had met Nelly afgesproken dat zij in de vacantie een veertien dagen bij haar
zou komen logeeren. Terwijl zij zoo stilzat speelde zij voor zichzelf de oude
onbevangen-innige vreugde om het komend samenzijn met haar vriendin.... zij dórst
nog niet te aanvaarden wat de zinneloosheid voortaan van haar leven beduidde....

De ondergang*)
(Fragment.)
Door Arij Prins.
De slotvoogd, onbewegelijk, zweeg, en de jood daardoor in angstige onzekerheid,
ging met verbijstering mede, zóó moe van alle kwellingen, dat zijn lichaam
pijnlijk-slap alsof geledebraakt, en zwaar zijn voeten sleepten of door de jicht
gezwollen.
Toen weder in den kerker, viel hij op het vunzig stroo, dat was zijn legerstede. Hij
scheen in zwijm te liggen, doch van zijn lippen klaging in afgebroken zinnen, dat
hij van God verlaten was.
Maar de rust in stilte verdreef de bitterheid uit de diepte van zijn hart.
Weldadig voor zijn droeven geest was de vroolijkheid van het licht, dat door
weerkaatsing op het water de zoldering bedanste. Het was een vloeijend wemelen
van warmen schijn, die langzaam schuiner op als blijde luchtigheid in het sombere
hol van steen vergleed.
Hij volgde droomerig het zonnespel vol wisselvalligheid met half geloken oog.
Zoo dicht bij slaap kwam vrede in zijn hart, en lui zijn dank ging in gedachten
onsamenhangend naar den Heer, dat foltering van het lijf hem was bespaard gebleven.
In lichte onbewustheid liggen tot hij in knorrend snurken verviel, waarbij zijn
dikke buik in deining op het snappen van zijn mond.
*) Van dit verhaal uit het einde der Kruistochten verscheen in de December-aflevering van het
jaar 1913 het eerste fragment.
Dit begint met de beschrijving van een galei, waarop een joodsch koopman, gevangen
genomen op een strooptocht door kruisvaarders, over het meer van Pusgasa naar een kasteel
wordt gebracht.
Tegen den nacht na zware regenbuien en storm komt het schip daar aan, en de Jood, aan
boord reeds gekweld door het krijgsvolk, heeft, alvorens in een kerker te worden opgesloten,
de spotternij van een nar te verduren, die op de handen komt aanloopen.
Den volgenden ochtend wordt hij door beulsknechten voor den slotvoogd gesleept, die hem
met marteling bedreigt als hij niet een groot losgeld geeft.
De nar die plotseling verschijnt, neemt den gevangene in bescherming, waarop de slotvoogd
bevel geeft hem naar zijn kerker terug te brengen.
(Noot van de Redactie.)
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Hij sliep tot door het ommeloopen van de zon de schittering op het meer vervangen
werd door de schaduw van een toren. Toen schrikte hij omhoog door den overgang
van warmende helderheid tot koele duisternis, en hij rilde door het ontwaken in de
gruwbare werkelijkheid.
Zijn zoete droom van het vredig leven te Pusgasa te midden van zijn koopmansgoed
bleek ijdele waan te zijn geweest, en grievend
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scherp op eens zijn smart, dat al zijn havelijk goed, pas in den slaap gezien, moest
dienen om zich vrij te koopen.
Als Job zat hij in wanhoop neer, en krabde zich het vette lijf door vlooien uit het
stroo besprongen. Maar het schurken door schrik gestaakt, want ritselingen langs
den grond, en in het gluipend grijzen van het ingekerkerd licht zag hij de snelle
schuifelingen van ratten in het rond, de koppen zoekend uitgestrekt, terwijl de kale
staarten slangachtig in gekronkel waren.
Vol afgrijzen hij haastig overeind, wat door zijn dikte was bezwaarlijk, en onderwijl
het in zijn buik door nood-uit-angst rumoerde.
Toen hij al blazend eindelijk stond, schokschrikte hij terug, want een schimmig
beest ter grootte van een kat schoot met een schel gepiep langs zijne bloote voeten.
Hij deinsde schreden achteruit, en viel daardoor bijkans in eenen put, in donkeren
hoek verscholen, waaruit het ongedierte gekropen.
Zijn eene been gleed van den glibberigen rand ten halve in het vuile gat, waardoor
zijn lichaam, tuimel-draaiend, sloeg tegen eene losse bank in duisternis verborgen.
Hij klom daarop, gelukzalig als een drenkeling, die plotseling vastheid vindt door
het grijpen van een plank, en, op de hurken gedoken door laagte van het gewelf, hield
hij met steun der handen zichzelf in evenwicht, al schommelend als een beer.
Het zweet van angst en moeielijkheid doortrok zijn vunzige kleeren, en stond in
druppels op zijn hoofd, dat draaide heen en weder bij het gluren naar de ratten, die
krabbelden aan het hout.
Hij wilde hen door luid geschreeuw verjagen, maar de vrees in zijne keel geschoten,
versmoorde het geluid tot zwak, benauwd gerochel.
Van het hurken doorvlijmde kramp zijn beenen, en zijne oogen pijnlijk brandden
door den scherpen stank, die als een pestilenten walm bij vlagen uit den put sloeg
op.
Dit alles was een marteling, die de jood niet langer kon verduren, en door draaijing
in het hoofd bevangen, alsof hij voor een afgrond stond.
In willelooze overgave sloot hij de oogen, en viel met eenen luiden schreeuw,
waardoor het onguur gedierte werd weggeschrikt en vluchtte in den put.
Als biddend lag hij neergeknield, het hoofd in beide handen, en zoo hij werd
beschenen door het zwervend, rosse licht van een flambouw, waarmede kwam een
kerkerknecht, die hem een nap met eten bracht.
De man, die medelijdend was, bedekte op zijn bede met eenen steen de opening
van den put, waardoor de jood in uiterlijke rust gedurende de vele dagen, die hij
gevankelijk nog verbracht.
Traag ging die stille tijd voorbij, en verbroken slechts de eenzaamheid als hem
des avonds voedsel en een kruik met water werd gebracht.
Hij dommelde meestal overdag in ongevoeligheid, want dan, in de warme
helderheid van zon, de druk der zorgelijkheid verzwakt, waardoor zijn vreezen minder,
maar de nachten lang van slapeloosheid vol duistere bezwarenissen.
Dan woelde hij onrustig rond op het stroobed hard door steenen grond, en zag met
veel bekommering de toekomst-vol-schrikbaarlijkheid.
Soms echter, uit de diepten van angst en moedeloosheid, steeg zijn onrustige geest
naar het dwaallicht van een dolle hoop. Zijn hoofd dan vol van listig-koene plannen
om uit het slot te vluchten of om door sluw bedrijf van veel beloven en niets geven
zijn vrijheid ongemoeid te krijgen - maar als dan weer het daglicht kwam, en hij zich

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

zag omgeven door de werkelijkheid der zware muren, werden al zijn
daden-in-verbeelding als nachte-nevelen weggevaagd.
***
Een middag, dat hij lag in droomeloos-
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zwaren slaap werd hij door ruwe hand gewekt en uit den kerker gebracht.
Het gebeuren was zóó snel, dat schrik hem niet beving, en rustig ging hij mede,
alsof hetgeen zijn vreeze was, nu zóó nabij, niet wezenlijk kon worden.
Geleidelijk als in een stillen droom kwam hij met zijn bewaker in eenen langen
gang alwaar op enkele plaatsen door spiegaten schoot zon in de duisterlijke heimenis,
en de gouden tooverschijn van stoffig schemeren omwaasd bracht op den
puimig-ruwen wand een glinster-spel van zoutkristallen.
Van eene steenen trap zij kwamen op de binnenplaats.
Daar de plotselingheid van fellen zonneschijn, schuin in een hoek, als blikseming
voor zijne oogen, die lang aan zachter licht gewend.
Verblind sloeg hij de handen voor het gelaat, en de scherpe klaarheid bracht opeens
zijn geest tot helder leven, waardoor hij voelde weder als looden druk de zwaarte
zijner groote zorgen.
Zij gingen naar de poort, alwaar een schildwacht in den doorgang zóó onbewegelijk
leunde op zijn speer, alsof hij slapend stond te waken. Glans-donkeren de gestalte
in het ijzeren schubbepantser, als hemd tot op de knieën hangend, voor den straffen
zonnegloed, die, buiten de steenen overhuiving, de witheid van de houten brug met
hittetrillingen beblaakte.
De jood werd in het poortgebouw gebracht, en daar gespijsd en van kleedij
voorzien, want de vorst, die te Damascus bleef, had het bevel gezonden den gevangene
voor hem te brengen.
Het was den ongelukkigen man een vreugd in zijn benardheid uit den somberen
kerker te komen, en toen hij om de vesperstonde met geleide van drie piekeniers den
slotbrug overging was lichtheid in zijn schreden.
Het einddoel van de reis leek hem nog verre, en zijn hart in goede hoop, dat
onderweg gelegenheid tot vlucht zou wezen of wel de krijgers om te koopen door
mildheid van beloften. Daarom sprak hij hen vriendelijk aan met buigingen onder
het loopen.
Maar toen een pad beklommen werd zweeg hij weldra door het vermoeiend stijgen
in de hitte van den laten dag, die drukte zwaar in roerelooze lucht door neveling
betrokken, waarachter hing de zon-in-dalen tot platte vurigheid gesmoord.
Omlaag het meer in kom van grijze bergen lag als een doffen spiegel uit, en op
die onbewegelijkheid het meeuwenblank van enkele zeilen, die licht als neergestreken
vogels in spreiding schenen voort te drijven.
Door steilheid van den weg de krijgers gingen sterk gebukt met zwakken zonglans
op de ruggen van hunne schubbepantsers, die, los om het lijf, in stijve plooien hingen
en rinkelend sloegen op door het heffen van de knieën bij het straffe opwaarts gaan.
Hun ronde helmen voor de zon met groene bladeren omwonden, maar door de
hitte liep het zweet toch tappelings langs hun aangezichten zóó in het Morgenland
gebruind, dat zij geen Kristenmenschen maar eerder Turken geleken.
De jood, in de gevangenschap verzwakt en bij het klimmen door zijn dikheid zeer
bezwaard, kon het krijgsvolk slechts met moeite volgen. Hij kwam soms struikelend
achteraan met jammerlijk gelaat dat vochtig-vuil beloopen en zag, de mond van het
hijgen open, met mat-geloken oog de hoogte op die nog was te bestijgen.....
Toen allen boven werd lange uitgerust.
Woest-klaar de zon, die doorgebroken, in het ten ondergaan, en vlammend-rood
haar laatste stralen, die schroeiden gulden rossigheid in schralen groei van
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struikgewassen uit gesteent, waar tusschen donker-op de kantige onbewegelijkheid
van groote rotseblokken, die door den fellen avondschijn met bronzigen gloed
beslagen.
En in de diepte het water een mare nu van bloed geleek, verscholen tusschen de
bergen, die hoog en duister-hard alsof van
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grauw graniet met lichtschijn op de nog heldere toppen, waarbij het lage slot door
de hooge ingeslotenheid was nietig in verbleeking.
De mannen verder gingen na dronk uit lederen waterzak. De zon toen weggedoken,
en de hemel voor hen klaar in het sterven van de helderheid.
De oneindigheid scheen open, en onder holle duidelijkheid de woestheid van het
koele bergland, waaruit een enkele donkere stam in dorheid opgewrongen.
Het avondlicht beschrijnde steenen tot schitteringen op den ongelijken grond,
waarin de duisterheden van kloven en ravijnen scholen, terwijl zoo duidelijk of nabij
de horizont versperd door grimmigheid van grauwe rotsen, die hingen uit of rezen
steil in grilligen bouw als bovenaardsche forteressen.
Maar het firmament begon te donkeren. Van sterren fonkeling sloeg uit in het
worden van den nacht, tot het schietend sprankelen was alom in de hooge heimenis
van het glanzend lucht-flueel. Daaronder het bergland in waze van lazuur met
zilverklaring of van waterplassen op den grond, die broos in hardheid leek, en
ijzel-blank het sterrenlicht op struiken gleed, die onbewegelijk of bevrozen.
De rotsen, verreweg verluchtigd in een schimmig rijzen, met blanke glinstering
beslagen alsof met dunne sneeuw bedekt.
Lang ging het troepje mannen voort, behoedzaam in het onbekende, en dalen soms
in kloven, die schenen grondeloos door het bedriegelijke licht, waarin als uit
verdronkenheid verwarde groei van stekelige struiken grijs-nevelig stak op.
De jood dan toonde angst door jammeren en klagelijk handgebaar, maar het
krijgsvolk, ruw en ongevoelig, trok hem met spotternij hardhandig in de diepten
mede en door zijn tegenspartelen gleed hij eens uit en rolde als een ton omlaag,
waarbij zijn aangezicht en handen door doornen geschramd.
In het holste van den nacht zij kwamen voor een hoogte door steilheid moeielijk
te beklimmen, en als beesten kropen zij omhoog met glanzing hunner ijzeren ruggen.
Van de rustingen geknars bij het schuren langs de helling alsof een mes op
zandplank werd geslepen; vloeken smoorden langs den grond van onder helmen uit,
en over de mannen, hoog, aldoor de klaagschreeuw van een opgeschrikten vogel,
die, zwart in vlucht, ijlkringde, soms onzichtbaar, onder het schitterende hemeldak.
De jood, al afgemat ter halver hoogte, lag met benauwdheid op zijn buik, de handen
in een spleet geklemd om niet weer af te glijden. Bij wijlen zuchtte hij bezwaarlijk,
en zag met angst de piekeniers omhoog verdwijnen.
De eerste, die van hen de hoogte had beklommen, nauw voelde de vermoeidheid
door verrassing vol ontsteltenis. Hij stond als donker beeld in de hooge eenzaamheid,
het hoofd vooruit in spannend zien, een hand als luifel boven de oogen, want voor
hem in de laagte was brand van vele vuren. De laaije heldering der hittige vlammen
pral toonde kale, grauwe rotsen in bloote ruwheid van het gesteent, die hooger, uit
het blaaijend licht, in donkere vervaarlijkheid ten starrehemel gloomden.
En in de wilde helderheid der vlammen een oostersch heir vol glans, in wemelend
bedrijf.
Van paviljoenen vlamden kleuren, en kemelen bont uitgedost met franjes van de
lange halzen vol wonderlijke statigheid in vossig-rooden schijn bewogen. Verteering
door het vuur scheen in ommantelde gestalten, die lang in witheid rezen. Van Turken
het harnastuig met vonkeling besprongen, en het ebbenkleurig vleesch van slaven,
torsend onder lasten, was in gebuktheid vurig-glimmend als zij de vlammen naderden.
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Het heir zeer groot, want alom talrijkheid van dichte groepen, die donkerden met
schitteringen op bleekheid van den grond, en bij het naderen tot de vuren in rooie
helheid kwamen uit.
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Ook nog op hoogten duisterlijke rijen van troepen dalend naar het kamp, en in het
onzekere zilverlicht tril-glansden wapenen uit saamgedrongenheid omhoog.
Dichterbij een ruiterschaar kwam op de vlakte aangereden, en de Saracenen met
fladdering van bleeke stoffen als schimmen op hun witte paarden in snelle ijlheid
over het bleek-verlichte zand, waarop hun schaduwen zijlings vloden met wisseling
van gedrongenheid....
De piekeniers besloten met hun gevangene naar den burcht terug te keeren, want
de weg, die naar Damascus leidde door de Turken versperd.
Zij daalden ijlings van de hoogte, en vonden ook den jood, die angstig en gedwee
hen volgde op de vlucht.
***
Doordien zij op een dwaalweg kwamen eerst den volgenden nacht weer in het slot,
alwaar de onverwachte koude bracht veel ontsteltenis.
Het kasteel was sterk en vast, en door het water moeielijk te bespringen, maar de
bezetting veel te zwak, doordien de vorst met groot geleide was naar Damascus
uitgevaren.
Ten storm werd geblazen als teeken aan een boot, die in den laten nacht ter
vischvangst was gegaan, om dadelijk terug te keeren, en als een bleeke waze gleed
in de grijze schemering het zeil van verre aan.
De Commandoor der slaven, die voerde het bevel, liet de brug door brand
verwoesten, en van het hout, door groote hitte droog, snel wapperden de vlammen,
die spiegelden in het donkere water als spel van vurige tongen, en sloegen roode
helderheid op de duister-grauwe bergen, waarvan de toppen reeds door het opgaan
van de zon roosachtelijk getint.
Toen de dag gekomen was het krijgsvolk op het binnenplein hard bezig wapenen
te wetten en oorlogstuig te maken. Van staande arbaleten de windas werd beproefd,
voor een springaal een hennepkoord gedraaid, ook brandereelen snel gemaakt, en
uit gebrek aan lood werd aan den knots een steen of ijzerstuk gehangen. Om alle
weerbaren goed uit te rusten ook uit de wapenkamer het kostbare gehaald, dat aan
de wanden pronkte: kromzwaarden met elpengreep en het staal vol gouden arabesken,
maliënkolders van zilverdraad doorweefd, die licht en soepel als linnen hemd het lijf
omsloten, en helmen als vogelkoppen spits met gleuf voor mond en oogen of als
getraliede, bolle maskers, waarop verguld montuur van vuist, gewei of beestenkop.
De Commandoor in ijverig verdeelen koos voor zichzelf een hersenier, waarin hij
door zijn grooten neus op een gekapten valk geleek, en blank zijn borst door de
sindale, die over zijnen pantser hing.
De jood werd gansch vergeten door deze haastige drukte.
In morsigheid, gekweld door honger en dorst, stond hij verscholen in een hoek,
en de zwaarte der vermoeijenis bracht wezenloosheid in zijn lijf. Zijn knieën zakten
door, zijn lichaam of gehangen, en de oogen dicht in slappe botheid van het gelaat.
De luidheid van het geraas werd in zijn oor tot zwak gerucht verdoofd, en leunend
tegen eenen muur hij zakte zijdelings uit door schokken in den slaap.
Maar op het punt te vallen, hij schrikte overeind, en wreef zich de oogen uit, die
rood ontstoken waren.
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Met loomen blik hij overzag het binnenplein, waar in de ochtendzon schittering
en glans-bewegen van de mannen-in-metaal die nijver aan het moordtuig bezig. En
eensklaps werd de jood door grooten schrik bevangen, want tusschen het krijgsvolk
ging gebrekkig, al leunend op een stok, de slotvoogd in een oostersch kleed van gele
stof, dat als een tabbaard hing om zijn gebogenheid met goudtint in de zon der
uitgebolde plooien.
De jood was roereloos van leden bij het aanzien van zijn beul, maar de ontspanning
kwam met koortsig beven, dat losheid in
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zijn lichaam bracht. De angst dreef toen zijn beenen voort, dwars over het plein, den
trap weer op en in het slot.
Het wonderbaarlijke daarbij was, dat hij dit onbemerkt kon doen.
Toen binnen beefde hij, en voelde zich zoo zwak van den doorstanen schrik, dat
hij al klappertandend slechts langzaam voort kon gaan.
Hij schuifelde door donkere gangen, een labyrinth van wonderlijken samenbouw,
en stond soms plotseling stil als hij door ver gerucht de nadering van menschen
vreesde - maar het slot scheen onbewoond doordien het krijgsvolk buiten was.
Met aarzelingen, al tastend langs de ruwe wanden, sloop de jood door de enge
duisternis, waarin de lucht was zwaar en duf door ingeslotenheid.
Soms echter in het licht, dat door een spiegat schemer-streepte, slap schommelde
zijn dikbuikigheid grauw in de gehavende samaar, en van zijn bleeke, bolle facie de
neus als kromme haak stak door vermagering scherp uit van tusschen kwabbelwangen.
Voor eene deur gekomen, die half open stond, en met één angstig oog hij gluurde
door de reet, die tusschen muur en het paneel. Geen mensch te zien of hoorbaar en
na een bange aarzeling schoof hij op dievelingsche wijze met ingetrokken buik, opdat
de deur niet kraken zou, door de nauwe opening naar binnen.
Hij stond toen in een groote zaal met vloer van kleurig mozaïk, waaruit pilaren
rank van witten steen omhoog, die aan de zoldering door bogen met elkaâr vereend;
daartusschen goudheid glansde om byzantijnsche schilderingen van God-den-Vader
op zijn troon en andere hemelsche tafreelen.
Een zachte wind vol frischheid van het water door vensters hoog met spitse bogen
bewoog een zijden wandtapijt, waarop grijpvogels en lyoenen met staarten dik van
toorn elkaâr bedreigden onder boomen, gekroond met groen-in-hoekigheid, en dit
door de vroege zon in vroolijk spel van tusschen de pilaren met gulden schijn
beschoven werd.
De jood op het oude geel en rozerood van bloemen, die in den steenen grond
omslingerd van festoenen, zag schichtig in het rond en plotseling schrok terug, want
alsof uit den grond gerezen de nar in waardige nadering, het hoofd trotsch in den
nek.
Met dubbele groet door handgebaar en diep saluut met zijn kaproen, die rinkelde
van schellen in het strijken langs den grond, kwam hij tot voor den dikken man, die
beefde op zijn bloote voeten.
Maar de nar, die had geen kwaad in zin, ging voor hem nederzitten, en bekrabde
als een aap zijn ruigen bol met eenen spitsen voet-in-leder om peinzen uittedrukken.
Dit duurde eene korte wijle, toen sprong hij overeind en danste om den jood met
caprioolen en buitelingen over het hoofd, waarbij in vlammingen door zon zijn
geluwen hanssop van karmozijn doorschoten.
De jood werd duizelig van deze draaiende zotternij, en begon zich flauwelijk te
gebaren, maar de schalk greep zijn hand, en trok hem ijlings mede door kameren en
gangen tot in een kemenade, die uitzag op het binnenplein.
Daar diende hij hem aan een tafel met sterken Cypressenwijn en schapenvleesch
uit een dretsoor genomen.
De jood, die gansch van stuur, zag aarzelend op het eten neer met water in den
mond, en durfde eerst toe te tasten op aandrang van den nar. Het hoofd laag over het
teljoor verslond hij gulzig groote brokken, waar tusschen door het gulpen van drank
in zijn droge keel.
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Beklemming kwam van het schrokken, en in opgeblazenheid met glimmend
kwal-gelaat kreeg hij veel last van borrelingen en ander heimelijk geluíd.
Toen kan en schotel ledig waren zat hij verhit in schommeling en sprak verward
den zotskap toe, die, ineengedoken op een schemel, de handen om een knie geslagen,
hem scherpelijk aanschouwde met broeijing van zijn spot in de diepe, donkere oogen.
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Zijn brabbeltaal met zware tong vol hoovaardij op al zijn havelijk goed klaar toonde
aan hoe sterk de bezittelijkheid was in zijn hart gezeteld. Maar zijn gedachten
dwaalden af, en in zijn troebelen zin hij meende vrij te zijn, en stond bezwaarlijk op
om uit het slot te gaan.
Onzeker was zijn gang al in de kamer rond met hikken en gebaren, en als een
blinde tastte hij waardat de deur kon wezen, totdat bij het dronken strompelen zijn
voeten over elkander sloegen, waardoor hij het evenwicht verloor en hard ter neder
smakte.
De dronkenschap ompantserde zijn lijf met ongevoeligheid; alleen een machteloos
bewegen om weder op te staan, en na mompeling van onverstaanbare woorden werd
hij door zwaren slaap bevangen, waarin schrikbaarlijk het rochelende snorken was.
De nar ging weg, en, terwijl de jood in slaap, was om het slot een felle strijd
ontbrand.
Door het open venster kwam met zon, die dwaalde op zijn aangezicht, dat vurig
rood of hij in worging lag, het rumoeren van den krijg: soms zwaar als doffe
rommelingen van dreigend donderweer of oorverscheurend schel als klatering van
hamerslagen op holheid van metaal.
Van menschen ook vervaarelijk gerocht: tempeest van hard geschreeuw, geschal
van wapenkreten en kermen van gewonden, dat ijselijk te hooren was.
Dit ging zoo lange voort tot de avond kwam te vallen, toen zwakker de
strijdgierigheid; er was een duistere stilte, waarin op een schalmei droefgeestig werd
geblazen.
Van verre stem daarna bevel, en knarsend was het ratelen van eene blijde, waaruit
de ongeloovigen met steenen hard beworpen werden.
De jood zoo vast van slaap, dat hij niet wakker door het geraas tot duisternis in
het vertrek, waardoor beroering kwam van licht der vuren op het binnenplein, dat
gloeide uit de zolderbalken.
De dikke man bij poozen in den schijn, die rood zijn buik beglansde, lag
onbewegelijk op zijn rug tot de ongewone helderheid weêr leven in hem bracht. Hij
rekte zich lang uit met gapen, en wentelde zich om en om totdat zijn oogen moeizaam
open.
Lang duurde het, doordien verloren in het weggaan van een dronken droom, voordat
de werkelijkheid hem duidelijk was geworden; en toen, loom nog door drank, bleef
hij met pijnlijkheid op de harde planken liggen.
Maar een plotseling groot rumoer van handgemeng, zooals nog niet geweest, joeg
hem met schrik omhoog, en begeerlijk naar het gebeuren zag hij met angstige
nieuwsgierigheid behoedzaam uit het venster neêr.
Zijn gelaat, van onderen beschenen, als masker hard en rood strak door ontsteltenis
bewogen, want met handdadelijk geweld de slaven losgebroken en op de Kristenen
aangestort, die zich bezwaarlijk weerden, wijl ook in kamp met de Saracenen, die
het slot besprongen hadden. Op galeien zij tot aan den buitenmuur gekomen; langs
ladderen toen omhoog en op den trans, door gloed der vuren, zij duivelen geleken
in grimmigheid van aanval en verweer met flitsen van de kromme knijven, waarbij
gewaden als vurige roben zwierden door bloed en over lijken heen.
De slaven tegelijkertijd hard sloegen op de Kristenen in, en in den sturen strijd
met mannen, die in ijzer blonken, hun naaktheid, rood beschenen, als warm leven
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uitgeborsten, terwijl hun donkere aangezichten met huiverblos door vlammen
wreedaardiglijk verstrakt bij het hittige schoffeeren.
De jood zag uit met angst in de oopgesperde oogen en klapperen van zijn tanden.
Hij had geen kracht te vlieden, maar toen een pijl vlak bij zijn hoofd schoot in het
venster viel hij van doodschrik achterover, en lag geruimen tijd bewusteloos ter
neêr....
Van zinnen krank nadat hij lang in onmacht had gelegen, want door de hevige
tormenten zijn geest in duisternis gejaagd.
Onnoozel als een kind geworden zag hij
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met zot behagen, dat laatste gloed van brand de kamer holde uit tot een bewogen
grot van schijn - maar afgeleid van dit aanschouwen door nadering van snelle
schreden.
Zijn aangeboren vrees door het dolen zijner zinnen tot koenheid was verkeerd, en
als een kat sloop hij met wondere losheid van zijn dikke leden tot aan de deur, en
rees als schrikbeeld voor den nar, die hij met blijden lach herkende.
Hij greep uit vriendschap zijne handen, maar de zotskap, opgeweld door dit
onverwacht verschijnen, hem weerde ruwelijk af, waarover sloeg de jood aan het
huilen.
De onnoozele smart in vreugde echter overging, wijl de nar hem medenam op
zijne vlucht voor het Turkenvolk, dat in het slot gedrongen, en de jood, die het onheil
niet begreep liep luchtig en getrouwelijk mede.
Met aarzeling en schuilen soms hun weg naar een der torens, want om hen groot
gerucht van moord en ruwe plundering. Op deuren vielen slagen waarachter
weerloosheid in angstig nederknielen, uit donker groot gekrijt, en door gangen hijgden
Kristenen, die opgejaagd als redeloos wild den doodslag poogden te ontvluchten.
Ontzetting gleed op ruwe muren van schaduwen in buitelvlucht met opgeheven
handen, waarachter Saracenen met zwaaiende brandoenen....
In veiligheid de beide zotten eerst toen afgedaald tot in een diepen kelder van zulk
een verborgenheid door heimelijken bouw, dat er een zekere schuilplaats was.
Het was een bang verblijven in het traag verloopen van den tijd. De jood zich stil
gedroeg; gezeten op den grond deed hij met vredigen lach zijn duimen om elkander
draaien, maar de nar, die had de onnoozelheid van zijnen geest doorschouwd, en
hem liet ongemoeid, was vol onrustigheid hoe uit het slot te vluchten. Daarbij was
zijne bewegelijkheid met zotternij gepaard. In grauwheid van het spaarzaam licht,
dat door een muurspleet gleed zijn kleurig lijf, verflauwd, soms dubbel geslagen lag,
zoodat het groote ruige hoofd met ooren van zijn snavelschoenen.
Ook sloeg hij schuine buitelingen van de eene hand op de andere, of wel zijn beide
voeten al verder schoven van elkaar, waardoor hij langzaam zakte neer tot op den
grond gezeten, de beenen zijdelings uitgestrekt. En in die houding sprak hij dan met
zijne eigen stem, die, uit zijn buik geweken, hol uit een hoek sloeg op: een gekkelijke
taal waarin hij overwoog de groote zwarigheden, die aan hun vlucht verbonden....
Toen weder nacht zij uit den kelder, en onhoorbaar hunne schreden in de donkerheid
der trappen.
Zij kwamen ongestoord tot in de bovengangen en betraden toen de zaal, waarin
de jood al was geweest.
Het zilver-blauwe doome-licht van de befloersde maan, door wolken wel
verdonkerd, bescheen verwoesting door eenen fellen strijd.
De vensters ingeslagen, tapijten van den wand gescheurd en glibberig de steenen
grond van zwartheid die was bloed en in het hemellicht robijnen glans verkreeg.
En uit die jammernis de pilaren bleekten plechtig als tempelzuilen op in heimenis
van vredige hemelwaze.
De jood, die volgde den nar getrouw als ware hij zijn hond, met grijns wees naar
een doode, die als gekruisigd lag met stijve opgeklauwde handen. In
schubbeglinstering was zijn ompantserd lijf, waaruit het hoofd met klove aan
uitgerekten hals ter zijde lag, scherp in verschrompeling doordien de neus als vogelbek
hing over den weggetrokken mond, en in het smalle doodsgelaat, dat droog als
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perkament, het eene zichtbare oog strak-open lichtte uit in schijn: een schijnbeeld
van herrijzenis.
Zijn hersenier dichtbij lag omgerold, en leek een pot met zilverlicht beslagen.
De nar herkende wel den Commandoor der slaven en wilde verder gaan, maar
plotseling stond hij stil, en week zacht met den jood in donker, want aan de deur
gestommeld werd.
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In rijken wapendos, door plundering verkregen, die glansde van lazuur door maan
op harnastuig, de negerslaaf van den galjoot al zwaaijend van beschonkenheid kwam
tusschen de pilaren aan. Hij tuimelde al zoekend rond, en bleeker of verblauwd in
hemelschijn het zwarte, ingedrukte aangezicht, waarboven op een bekkeneel een
vogel schitterde in goud met uitgestoken pennen, terwijl zijn maliënkolder, die op
de dorre beenen hing, de donkerheid van zijne huid met glanzigheid omgaf.
Wit zijn roofdiertanden blonken toen hij na struikeling den dooden Commandoor
ontdekte. Hij trachtte bij hem neer te knielen doch viel op beide handen, en kroop
zoo bij het lijk.
Maar plotseling hield hij op, het rijkgetooide, monsterlijke hoofd in troebel gluren
uitgestoken want in nadering als momme bleek, door twijfellicht van de
licht-verborgen maan, de gruwbare facie van den nar.
Een stilte vol beloering alsof van twee serpenten, die, kort, op eens verbroken door
de buikstem van den nar: een woord nabij den slaaf, die schrikte om, en in dit
oogenblik werd door den nar besprongen.
In even-nacht van wolken-donker een doodskreet opgestooten uit
helm-in-glínstering.....
De beide zotten verder, door donkere gangen weêr, maar groot gerucht van
menschen hen dwong diep-onder in het slot te dalen. Daar zocht de nar zeer lang in
zware duisternis totdat zij door een poort tot aan het water kwamen alwaar de boot
nog lag waarmede men ter vischvangst ging - en ongemerkt zij roeiden daarmede
over het meer.

Het twee-eenig zelf,
een dialoog.
Door Karel Wasch.
(Een zoele zomermiddag. Zij zitten naar elkaar toegewend in vouwstoelen op een hoog
achterbalkon, waarover schaduw gebreid ligt. Door de nabije boomkruinen gaat een vaag
geruisch. Weinige blanke wolken zeilen stil in 't wijde blauw der lucht....).

ZIJ
(na een zwijgen).

....Vráág ik werkelijk niet te veel?
HIJ
(opkomend uit gepeinzen en haar aanziend met teederen glimlach).

Elk van je vragen wekt in mij een antwoord, maar daarnaast iets onuitsprekelijks.
Wat ik je wéér geef is altijd minder dan er in mij gewekt wordt.
ZIJ.
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Ik ben zoo bang, dat ik je moe maak door al dat vragen. En toch kán ik het niet laten....
HIJ.

Je moogt het ook niet. Al zóu het mij moe maken. Het is noodig voor ons geluk....
ZIJ
(ontroerd).

Dat ik je kwèl?....
HIJ
(invallend).

Nóopt tot diep-gaande zelfontleding.
ZIJ
(hem in de oogen ziende).

Dóe ik dat?
HIJ
(bevestigingsknik).

Hoe kon ik je anders antwoorden....
ZIJ
(met weemoedige zelfbeschuldiging).

Het is toch vreeselijk, dat ik zooveel van je verg. En jij moet me dat alles maar
géven.... Terwijl je niets van mij terugkrijgt.
(Zij verliest zich in een vreemd staren).

HIJ
(met diepe innigheid).

Je geeft mij evenveel als i k jou, of méér nog. A l l e s . En ongevraagd.
ZIJ
(verward opziende).

Ik? Zou j o u alles geven? Jij, die zoovér boven mij staat? Zooveel dingen weet waar
ik nooit van gehoord heb. Jij, die zooveel dénkt.... Hóe dan? Waarin? Hoe zou het
mogelijk zijn....
(zij breekt zichzelf af),

O, wat overstelp ik je weer met vragen....
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HIJ
(met teederen ernst).

En toch i s het zoo. Want je offert mij àl je zielsontroering ....Voortdurend omhuif
je mij met de warmte van je wezen. Iedere nieuwe aandoening, die rijst in je, breng
je in onmiddellijk verband met mij.... En je vráágt mij enkel een bevestiging, van
wat je zegt....
ZIJ
(schaamrood).

Ik durf het niet gelooven. Je gaf me al zóó veel en nu nog telkens méér. Het maakt
mij haast ongerust.
HIJ.

Vrees je, dat het niet blijvend zou zijn?
ZIJ
(blijft verlegen zwijgend voor zich zien).

HIJ
(warm).

Je durft geen ‘ja’ zeggen. Maar mag ik jou nu een vraag doen? Is er wel eens twijfel
opgekomen aan je lièfde voor mij?
ZIJ
(bloed-rood, met felle tegenweer).

Twijfel? Bij mij? Natuurlijk niet. Nooit. Dat kán niet (verwijtend)

Hoe kun je zooiets denken, jongen.
HIJ.

Ik weet, liefste, dat ik je even pijn deed met die vraag. Toch moest ik haar uitspreken.
Want ik wou d i t zeggen: Evenmin, als jij je dat van jezelf kunt voorstellen, mag je
het doen van mij.... Hebben wij niet gezien, dat onze band onverbrekelijk is, omdat
wij in de ééuwigheid tegenover elkaar staan als man-en-vrouw? Wat in jou is, is in
m i j . Ieder samenzijn in de realiteit brengt ons een verdere bevestiging van dien
stand.
ZIJ
(terwijl ze hem overgegeven aanziet).
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Als je zóó tot mij spreekt, voel ik mij zoo ontzachlijk rijk. Nu geloof ik wel, dat het
waar is. Alléén moet ik telkens denken: Hoe kon hij ooit het oog laten vallen op een
gewoon en onontwikkeld, meisje, als i k ben... Waaraan verdien ik dat gróóte geluk....
En mag ik het nu zoo maar némen?
HIJ.

Ik begrijp je. In de werkelijkheid moeten wij er beiden nog aan wènnen. Dit uit zich
bij jou door een zelfvernedering, waar je later om lachen zult....
ZIJ
(opeens).

En bij jou?
HIJ
(voor hij antwoordt, plaag-schertsend).

Zie je wel, dat je het vragen niet láten kunt? ....Bij mij door een stage verwondering.
Ofschoon ik dadelijk door alle schijnvormen heen mocht schouwen, moet ik toch
telkens denken, als ik je aanzie: ‘Dat i s ze nu’.... De werkelijk-geworden droom of
de droomgeworden werklijkheid. De eene, die ik altijd gekend heb, al zag ik haar
nooit dan in sferen van verbeelding....
ZIJ
(blijft hem sprakeloos aanzien met glimlach van ontroering).

HIJ
(tot haar overneigend).

Wat is er, lieveling?
ZIJ.

Ik dacht erover, dat jij alles zoo móói weet te zeggen....
HIJ.

Dat dank ik jou....
ZIJ
(ongeloovig).

Kon je het dan vroeger niet?
HIJ.

Ja en neen. Naar den vorm gezien wel. Niet naar het wezen. Ik heb altijd het vermogen
gehad zielsaandoeningen te vatten in begrippen. Ik leefde immers in een voortdurende
zelfbeschouwing. Dit maakt het mij mogelijk een verstandelijke formuleering te
geven van hetgeen er aan zielsontroering in mij rijst bij iedere realisatie van ons
geestelijk contact. Doch wat zie ik dan? Elke uitspraak van mij vindt in jou een
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onmiddellijken weerklank. Ik breek je aandoening niet af, maar ze verdiept zich. Je
voelt je begrepen en je wezen opent zich vérder.... Je zegt of vraagt weer iets en die
verdiepte ontroering vloeit in mij over.... Je ontsteekt in mij bij vernieuwing den
innerlijken brand, die mij drijft tot een wijderomvattend begrijpen. Zoo was wél de
macht tot uitspreken mij immer eigen, maar het rustloos verder gaan ermee, den
eindloozen opbouw daardoor breng jij me. Dat is wat ik onbewust immer verlángd
heb, dat verklaart de onvolkomenheid, die ik steeds onder alles in mijn wezensinnerlijk
waarnam.... Wat jij me brengt, meende ik in schaarsche, hooge momenten reeds te
bezitten.... Nu weet ik, dat het louter de begrips-aanvoeling ervan is geweest....
ZIJ
(alweer verschuchterend).

Ik kan n i e t begrijpen, dat je zooveel van mij zoudt
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krijgen.... Alleen, dat jij me telkens méér geeft en m i j opbouwt....
HIJ.

Zoo zie jij het....
ZIJ.

I s het dan niet zoo?
HIJ.

Zeker. Maar het dekt volkomen, wat i k zei. Want wat in jou geschiedt, gebeurt
e v e n z e e r in mij.... Wij zijn en blijven man-en-vrouw.
ZIJ.

Dat is het nu juist, wat ik niet durf te gelooven.... Wij zouden dus hetzelfde
doormaken?
HIJ.

Ja. Ieder naar d'eigen aard. Soms in verschillende sferen. Maar er is niets in een van
ons beiden, dat geen aequivalent heeft in de ander. Herinner je onze éérste ontmoeting.
Was die niet een puur herkénnen? Het kón ook niet anders. Uit onzen stand volgt
immers, dat wij de aanvoelingen van elkaars wezenseigenheden als verlangens in
ons moesten dragen. De eerste aanblik was dus het vinden van dat wezen, waarnaar
álle verlangens, die ons vroeger nauwelijks duidingen geleken hadden,
opeensbegrijpend uitgingen.... Wij zagen in elkaars oogen het àndere zelf en wisten.
W i s t e n . Jij evenzeer als ik.... Is dat niet zoo? En ligt daarin niet het zuiverst bewijs
voor wat ik zei?
ZIJ.

Já.... Toch begreep ik het niet dadelijk. Of ik durfde het misschien niet. Het was ook
zoo wonderlijk. Ik kón maar niet vatten, hoe iemand, díe ik voor 't eerst zag, mij
direct zóó diep bekend toescheen... Ik moest je blijven aankijken, of ik wilde of niet.
En ik dacht: wat zie ik toch in hem.... Maar later vroeg ik mezelf telkens af: Hoe zou
het toch komen, dat ik hem niet meer uit mijn gedachten kan bannen?
HIJ.

M i j ging het niet anders. Ik gevoelde mij als een instrument, dat lang-vergeten
opeens weer bespeeld wordt. Het was of de tijd werd teruggezet.... Ik zag mijzelf,
zooals ik geweest ben, voor ik nog ieder leefmoment ontleedde en in bewustzijn
vatte. En bij het wegen van d i e aandoening, begreep ik, hoe mijn d i e p s t e wezen
geraakt moest zijn, mijn onbewuste zelf dirèct en ik zei me in een huiver van
ontroering: Z i j is het. De vrouw, die je i n je hebt gedragen àl die jaren. Waaraan
je dus bouwde in jezelf en waarvoor je lééfde.... En nu zal ik sàmen met je leven en
bouwen aan een hóógere eenheid....
ZIJ.

Wat i s die eenheid?
HIJ
(peinzend herhalend).
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Wat die eenheid i s ?
ZIJ.

Doe ik een dwaze vraag?
HIJ.

Die doe je nóóit.... Maar er wordt véél in mij gewekt.... Ik zie, dat onze samenbinding
mij zooeven iets deed zeggen, waarvan ik nu eerst den omvang begin te peilen....
Het is zóó: ik leefde in rustlooze zelfontleding, putte mijzelf uit, putte het diepste uit
mijzelf door onophoudelijk afvragen. Alles wat opdreef woog ik en wikte tot het
evenwicht was gevonden.... de rust in begrijpen. Dan ging het spel weer door. Wat
ééns enkel in mij gebeurde, wordt vóórtgezet door ons beiden. Jouw vragen en mijn
antwoorden vormen samen de schommeling tot het evenwicht, onze eenheid, een
hoogere, dan die eens in mij was...
ZIJ
(met vreemde verslagenheid alleen repliceerend op het eerste gedeelte van het door hem gezegde).

Dus ik vermoei je tóch.... Want je wordt door mij uitgeput, zeg je zelf....
HIJ.

Ja, maar dat moet, zei ik je ook. En het mat niet af. Integendeel. Het verheldert. Een
àl grooter klaarheid wordt er door gebracht....
ZIJ.

Je mág je om mijnentwil niet zoo inspannen. Ik w i l het niet. O, dat domme vragen
van mij. Ik zal het trachten te láten....
HIJ
(zeker).

Dat kun je niet.
ZIJ.

Denk je het? Als ik voel, dat het nóódig is? Voor j o u kan ik a l l e s ....
HIJ.

Dit ééne niet....
ZIJ.

Toch wel.
HIJ
(met streeling in zijn stem).

Neen, kindje. Alleen het reëele vragen zou je kunnen verminderen of wellicht geheel
nalaten. Maar dat verandert niets aan je stand tegenover mij! Het houdt de vragen
niet terug,
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die rijzen in je wezen, zóó dat ik ze voel o n d e r je woorden of aflees van je gezicht..
ZIJ.

Is dat dan zoo'n spiegel....?
HIJ.

Niet minder dan elk van je wezensuitingen....
ZIJ.

Voor iedereen?
HIJ.

Betrekkelijk. Voor mij alleen absoluut. Je bent mijn z i e l espiegel. Wat in jou
gereflecteerd ligt is de ééne kant van mijn wezensinnerlijk....
ZIJ.

Welke?
HIJ.

Zie je, dat je door móet gaan met vragen!
ZIJ
(met lichtverontwaardigde tegenweer).

Ja.... Die ontglipte mij. Je zegt telkens ook zulke nieuwe, verrassende dingen....
HIJ.

Je dóet ze mij zeggen. Door jou kan ik uitspréken, wat vroeger als begripsvoorvoelen
in mij leefde.... En er wordt een element aan toegevoegd: de zielegewaarwording,
die ze tot levende werkelijkheid voor ons maakt.... Al heerlijker ervaar ik, dat de
vrouw, die ik i n mij droeg, ook buiten mij bestaat....
ZIJ.

Dus dát was de wezenskant, waarover je sprak?
HIJ.

Já.... De gescheiden ikheden, die in mij stonden waren man en vrouw.
ZIJ.

Zijn die er nu niet meer?
HIJ
(kan niet dadelijk antwoorden).

ZIJ.

Toe, ik vraag weer veel te veel. Zeg, het maar niet.
HIJ
(nadrukkelijk).
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Ik wil het juist wél zeggen. De ontplooiingen, die je aldoor in mij teweeg brengt,
zijn ontzachlijk.... Ik geloof, dat in ieder individu die twee wezenshelften durend
tegenover elkander staan, wisselend en wankelend om steeds hooger evenwicht. Zoo
wordt opgebouwd het zelf, het twee-eenig zèlf.... Doch in de wereld bestaat hiervan
een hoogere verschijningsvorm, namelijk als twee individuen, die man-en-vrouw
zijn, met hun wezens-twee-eenheden tegenover elkaar staan.... Dan valt voor elk van
hen de innerlijke wereld samen met de uiterlijke, zij genieten het wonder z i c h z e l f
in een a n d e r te aanschouwen. de grenzen van het zijn beperken zich niet langer tot
het Ik....
ZIJ
(peinzend).

Als ik je goed begrijp, zou ik dat dus ook moeten ondervinden....
HIJ.

Ja. Maar ánders. In je eigen sfeer.
ZIJ.

Hoe bedoel je dat?
HIJ.

Ik wil trachten het te benaderen. Je ziet mij als de ééne man, aan wie je je zou kunnen
géven. Je voelt je veilig bij mij, zonder te beredeneeren waaróm.... Al leef je in een
voortdurende verwondering over het feit, dat je juist aan dien éénen maar àl meer,
àl meer zou willen schenken, toch weet je innig zeker dat je goed doet. Zelfs ken je
een levenshouding, waarin ieder gebeuren, hoe nieuw en héérlijk ook, je haast gewóón
voorkomt. Waarin je gelijk hebt, want je had dit veel vroeger reeds, zij het
onvolkomen.
ZIJ
(met brandenden blos).

Hoe is het mogelijk, dat je zóóveel van me weet. Je spreekt mijn gedachten uit, zooals
i k het niet zou kunnen.
HIJ.

Toch zei ik niets meer, dan wat leeft in het vrouwelijk deel van mijn zelf. Het verschil
in de ondervinding ligt enkel in dat der wezens-eigenheden.
ZIJ.

Welke zijn die?
HIJ.

Jij ondergaat alles in de z i e l s o n t r o e r i n g . Ik in het b e g r i p . Intenser leven is
voor mij een stijgen-in-begrijpen, voor jou het verdiepen van de ontroering.... Maar
dit is n i e t absoluut. Want beiden dragen wij het verlangen naar de tegenkant in ons.
Zoo brengt de samenbinding een hoogere eenheid, dan ieder voor zich in 't eigen
wezen bereiken kon. Voor elk komt een kanteling. Mijn opperst gestegen
begripsopbouw breekt in ontroering, jouw verst-verdiepte aandoeningen raken in
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bewustheid verstild. Zoo ervaren wij t e g e l i j k , als wij onzen hoogsten, persoonlijken
stand bereikt hebben, dat het geluk bestaat in het verloren geven van het beháálde....
Zie je nu, hoe ik straks spreken kon over het zich-wegschenken van de vrouw? Daarin
was niets, waarover je hoefde te blozen. Want
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de man moet het evenzeer doen op z i j n e wijze.... Ook van hem wordt het opperste
offer gevergd....
ZIJ
(vreemd-smartelijk).

Dus dat doe ik van jou?
HIJ.

Ja. En ik ben er je onuitsprekelijk dankbaar voor. Je drijft mijn beste vermogens op
de spits, louter om ze te kunnen doen breken in je sfeer. Zoo maak je het mogelijk
je te geven, wat voor je bestemd en bewaard bleef, maar je nooit zou bereiken als je
niet h i e l p .... En als loon jaag je door mij heen de ontroering, die mij doet hijgen
van verrukking. Je bent als het Niet, waarin mijn wezen àl meer mag verzinken, om
te ontwaren, dat het zelf onuitputtelijk is. Je bent de Nacht, waarin ik steeds verder
mijn licht werp. Mijn taak is eindeloos.... Maar ook de gloedkern, die mij schijnen
doet, blijkt ondoofbaar....
ZIJ.

En toch h o u d ik het gevoel, dat ik alles van je neem, zonder je i e t s terug te geven.
HIJ.

Wát je mij teruggeeft, kun je misschien ook alleen zien, doordat ik het je bewustmaak.
Of je voelt dit: dat i k gelukkig wordt door jou, al b e g r i j p je niet, hoe het kàn....
(Hij staat op en omvat haar. Hij legt zijn wang tegen de hare en sluit de oogen. Een hoog-teere
glimlach ontbloeit aan heur mond. Een prachtige zwijgzaamheid bevangt hen.... Tot haar een
zoete rilling doorvaart en).

HIJ
(vraagt, inniger-aangebogen, met verstilde stem, de oogen nauw-geopend).

Voel je je nu dicht bij me?
ZIJ
(als een zucht).

Já....
(Hun spreken blijft tot fluistering gedempt).

HIJ.

Begrijp je, hoeveel je mij in d i t oogenblik gééft?
ZIJ
(schudt schuchter het hoofd).
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HIJ.

Geloof je, dat ik n u gelukkig ben...
ZIJ
(haast onhoorbaar).

Ik wéét het niet..
HIJ.

Zie mij dan eens aan....
ZIJ
(heft zich wat op en schouwt hem in 't ontroering-overtogen gelaat.... Zij ziet zijn warme oogglanzen
en zijn glimlach-verlichten mond.... In een diep zelfvergeten buigt zij opeens beide armen om zijn
hals).

O, wat kijk je nu góed.... Wat kijk je nu gelukkig.
HIJ
(met siddering in zijn stem).

Enkel door jou....
ZIJ
(bergt verlegen het hoofd aan zijn schouder).

Dat kán toch niet.
HIJ.

Je gaf álles....
ZIJ.

Ik? Waarin?
HIJ.

In je liefkoozing....
ZIJ.

En die was heelemaal onbewust....
HIJ.

Juist daarom de diepste overgave. Bij onzen stand is iedere bewust gezochte
liefkoozing een schénding.... Wij mogen elkaar enkel aanraken als wij er beiden
zuiver toe gedreven worden.... De liefkoozing is ons een voorbode van het hoogste.
Als zij geschiedt zijn wij beiden gekanteld en onze wezenssferen kennen de innigste
beroering ....Nu herinner ik mij den kus, dien je mij gaf op onzen eersten avond, toen
je mij je màn noemde....
(Hij knielt naast haar en bergt het hoofd in haar schoot. Zij breidt hare handen over zijn
voorhoofd. Met vagen glimlach bestaart zij het blanke wolkenzeilen en luistert naar de ijle
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melodie van den wind. Dan buigt ze zich over naar hem met haast-weemoedige teederheid,
als een moeder, lijdensbereid voor haar kind).

HIJ
(na een tijd, hijgt een langen zucht uit).

ZIJ.

Wat is er, jongen?
HIJ
(de oogen openend).

Ik wist niet, dat er een zelfvergeten bestond als dit. Zoo stil, zoo diep en zoo móói....
Ik weet haast niet meer, wie ik bèn....
(Hij ziet op in de lucht).

Wat is nu alles anders. Het licht lijkt verpuurd.... Het zijn geen boomen meer, waar
de wind in ruischt.... En het is, of ik lezen kan, wat in wolkrunen aan den hemel
geschreven wordt....
ZIJ
(durft niet spreken en strijkt hem slechts lichtelijk over het haar).

HIJ.

Weet je wat ik nu zie? Waarom d i t zelfvergeten hooger is dan het vróegere.... Als
toen de twee wezens in mij den even-
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wichtstoestand bereikt hadden, dreef ik soms even weg in contemplatie. Ik wist mijn
wezen twee-eenig in-zich-zelf-vervuld. En toch bleef er immer een ijlheid van leegte
om mij heen. Iets als een geur van weemoed. ....Het was of ik stáárde in het verléden,
bouwde aan verbeeldingen, die nooit een verschijningsvorm zouden hebben. Nu niet
méér.... Ik zie in telkens schooner verbeelding en in al-rijker verbeelding-op-roepende
werkelijkheid mijn vervulde zèlf buiten mij.... Ja, waarlijk, het is, of ik het zoo mocht
uitbouwen tot een oogenlust ....De toekomst schijnt één schoone verklaardheid....
Nu ben ik eindelijk in het léven.... Ik vind rust in het hart van 't Mysterie.
ZIJ
(neemt haar handen van zijn hoofd en drukt ze tegen de oogen).

HIJ.

Ontroert je dat zoo?
ZIJ.

Já.... Ik wou, dat ik je iets terugzeggen kon.... Maar ik durf niet....
HIJ.

Juist door de duiding van dat gevoel bevéstig je alles. Je zou geen woorden kunnen
vinden, voor wat wij zooeven doorleefden. Want dat ging boven aandoeningen en
begrippen uit.... Ik evenmin. Enkel hetgeen er in ons opgebouwd werd, kunnen wij
toonen. Niet, wát er bouwde.
(Een stilte).

ZIJ
(als een zelfbeschuldiging).

Je bent véél te goed voor me....
HIJ.

Geloof je, dat iemand te goed kan zijn voor zichzelf?....
ZIJ.

Zijn wij dan werkelijk één....
HIJ
(staat op en legt de hand op haar schouder).

Voel je het ànders?
ZIJ.

Voor m i j is het zoo....
HIJ.

Je voelt mijn wezen zuiver staan in het jouwe?
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ZIJ.

Ja, je zégt het....
HIJ.

En waarom geloof je dan niet, dat zoo ook jouw wezen stáát in mij?
ZIJ
(met diepe verlegenheid, de oogen gesloten, het hoofd tegen hem aangeleund).

Ik geloof het wel, máár....
HIJ.

Máár?
ZIJ.

Het is te mooi....
HIJ
(blijft een oogwenk met raadseligen glimlach turen in de ruimte. In vreemde verstilling).

Dus je vraagt van mij het uiterste.
ZIJ
(schrikt even en ziet licht-ontrust naar hem op).

HIJ
(langzaam).

Já.... Het b e w i j s ....
ZIJ.

O jongen, dat vroeg ik je toch niet. Hoe kun je denken, dat ik zooiets van je zou
vérgen.
HIJ.

Persoonlijk niet. Wel onpersoonlijk. Door je stánd....
(Een beving doortrekt hem).

Meen niet, dat het mij smart veroorzaakt. Dit opperste. Integendeel. Louter een
duizeling.... Voor de werelden, die zullen opengaan, als wij gerezen zijn tot de
samenbinding, waarin je mijn wezen zult doorschouwen als ik zelf.
ZIJ
(legt het hoofd in de knie-gesteunde handen en beweegt het in verwarring ontkennend heen en weer).

HIJ
(haar aandoening onmiddellijk in begrip vattend).
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En toch i s het zoo.... Jij bènt het, die dit alles ondergaat.... En i k sta hier naast je.
Alles wat leeft in je, kan ik verwoorden.... Onze samenvloeiing gaat steeds verder.
(Telkens tijgt door zijn stem de huiver eener ontroering. Soms is het, of een ander geluid
heenspreekt door het zijne).

Wat zou er van mij geworden zijn, als onze paden elkaar niet gekruist hadden. Een
in zelf-contemplatie verstárde.... Een Boeddha-Narcissus.... Nu word ik opgezweept
tot het meest-intense zelfgevoel.... Wat er door mij heengaat is te veel om enkel
zelfbeschouwend te omvatten. Ik word gedreven tot de daad....
ZIJ
(met eenigen angst).

Doe i k dat?
HIJ.

Já. Ik kan nog niet overzien, wat dit voor ons beteekenen zal. Alleen dit: wat anders
een strijd is op leven-en-dood, wordt in de sfeer o n z e r eenheid tot een verrukking.
De sexe-strijd, die elke man en elke vrouw met elkaar moeten uitworstelen om tot
het gezuiverd verband te geraken, is voor ons op een hooger plan verlegd.... Wij
ontroèren elkander alleen door gelijk-
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waardige uitwisseling van wezens-eigenheid en bereiden ons zoo àl wijder
verkláring....
ZIJ
(verrast, bijna-ongeloovig tot hem opziende....).

Zijn wij dan zooveel méér dan anderen?
HIJ.

Wij missen de troebeling der begéérte.... Wij weten, niet in laatste instantie te
s t r e v e n naar elkanders bezit.. Nu zie ik, wat de daad is, waarover ik zooeven moest
spreken. Wat in mij opwaakt is een felle gevensdrang, die géén rust of bevrediging
kent dan na volslagen uitputting van het zelf. Ik wil den waan van het ikbewustzijn
verliezen door mijn wezenskern o v e r te dragen in jou.... N i e t om daardoor te
heerschen, maar om elke mogelijkheid eener overheersching te hebben vernield. Zoo
zul jij je de vreemde bekende gevoelen, die ik ben en ik zal de ander worden, die jij
bent.... In die doordringing bezitten wij elkaar, doch zonder één van beiden begeerd
of genomen te hebben. Louter door overgave. Daarom kan tusschen òns geen strijd
rijzen.... Want er komt geen botsing bij wederzijdsche opoffering. Geen vermoeienis
na vergeefsche spanning zullen wij kennen. Want ons wordt de bedoeling openbaar
van hetgeen wij doen. Wederkeerig vernieuwen wij onze kracht. En wij bouwen aan
onze levende eenheid, aan het Eeuwig Kind onzer gemeenschap....
ZIJ
(als een zucht herhalend).

Het kind....
HIJ
(antwoordt eerst niet, dan dringt langzamerhand de beteekenis van haar repliek tot hem door).

Dat waaraan je dacht is een reëele verschijningsvorm van het andere. Een vorm, die
wij wellicht nooit zullen kennen..
ZIJ
(iets smartelijk).

Waaróm niet....
HIJ
(als schudde hij een droom van zich af).

Ik weet het niet. Dat zeide ik, geloof ik, gedachteloos. Omdat ik het altijd zoo
voelde....
(buigt zich over tot haar)
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Deed ik je pijn?
ZIJ.

Pijn niet. Maar het is zoo vreemd wat je zegt. Het lijkt mij juist het heerlijkste, wat
er is, een kind te hebben.... En je zei dat maar niet zoo gedachteloos.
HIJ.

Natuurlijk niet in zooverre, dat het een levenden grond in mijn wezen moet hebben.
(Een zwijgen)

.... Heb je nooit gedacht aan de ontzachlijke smart, die je daarvoor moet doormaken....
ZIJ.

Hoe zou ik die vréézen.... Die lijd ik toch ook voor jou....
HIJ
(uit een zucht, kort als een snik).

ZIJ.

Wat doe je?
HIJ.

Dat leed lijkt mij zoo vrééselijk. En ik ben er machteloos tegen. Ik kan het niet
óvernemen....
ZIJ.

Maar jongen, hoe kun je 't zoo voelen. En het is toch niet alléén smart. Wat geef je
mij er niet mede.... Dat wezentje krijg ik toch ook van jou....
HIJ
(zich opheffend met weemoedigen lach).

Je zult mij misschien wéér vreemd vinden. Maar ik heb mij nooit met de gedachte
aan d i e smart kunnen verzoenen. Het is géén inzinking, die het mij deed zeggen.
Enkel een vráág, die in mij rees.
ZIJ.

In jou?.... Zou je dan liefst géén kind hebben?....
HIJ.

Zóó heb ik het mijzelf óók voorgelegd. Doch dat i s het niet.... Maar bij onze
waarachtigste samenbinding voel ik het eeuwigsheidskind durend tusschen ons, deze
ineenvloeiing i s voor mijn diepst ervaren dat kind.... En ik geloof, dat ik daarom
terughuiver voor een marteling ter realisatie van het in die sfeer bestaande, een
marteling, die jij alleen moet ondergaan.
ZIJ
(met vreemd volharden).

Maar als ik die nu wil dragen.... En voel het te kunnen....
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HIJ.

Ja, dán....
(Na een tijd, vér).

Zoo blijft het dus waar, dat het reëele kind alleen van de vrouw is. Z i j heeft het voor
zich door vrijwillig lijden erlangd. En de man ziet er louter het Eeuwige Kind
doorheen gaan.... Dáár ligt dus de diepste grond van de verwáchting, dat i k nooit
een kind zou hebben.... Voor m i j zal het er ook nimmer zijn àls voor jou.... En mijn
oogen zijn gesluierd voor de verwerkelijking hiervan.... Ik mag geen beslissing
nemen.... J i j alleen....
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ZIJ
(met een even-smartelijke gewrongenheid in haar spreken).

Ik zou nooit iets willen, dat jij niet wilde....
HIJ.

Toch moet je hierin alléén kiezen....
ZIJ.

Dat kán ik niet....
HIJ.

Je hébt het al gedaan.... Alles wat je zei, drukte je verlangen uit....
ZIJ.

Maar dat deed ik toch niet opzéttelijk.
HIJ.

Neen. Het was geen begéérte.... Je hebt de b e h o e f t e doen kennen.... Het
eenig-noodige....
(Hij blijft vreemdglimlachend zwijgen. Zij dwalen van elkaar weg, ieder in zijn eigen gedachten).

En nu wordt mij opeens verklaard, wat daarachter rijst.... Ik gevoel, dat ik mij kan
overgeven en doen zal, wat ik vermag, om de nieuwe behoefte, die ik nu ken in je,
te bevredigen.... Wáárheen ons dat ook vóert ....En als jou dan het kind geschonken
wordt, zal ik zien hoe het onmogelijk gewaande mogelijk werd.... Méér dan het
Eeuwige Kind zal er voor mij heengaan door het jouwe. Méér dan de opbouw door
onze wezensvervloeiing zal mij de aanschouwing brengen van dat nieuwe wèzen....
Is het niet een ongekende verwerkelijking van ons beider gevensdrang, geheiligd
door jouw lijden.... Het symbool van 't door ons wisselen en wanken bereikte
evenwicht, buiten onze wezenseigenheden levende.... Wonderlijk, dat ik dit nu eerst
versta....
(Hij slaat de armen om haar heen).

Er zijn geen wóórden voor wat jij me brengt.
ZIJ
(hem warm omvattend, stamelend van verrukking).

Mijn mán.
(Hun omhelzing duurt voort. Het is met lichten duizel, dat hij haar eindelijk loslaat. Een
moment blijft hij staren, alv lezende in het licht. Dan knielt hij voos haar en legt de armen
over haar schoot).

HIJ
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(tot haar opziend, met diepe rerteedering).

En wil je mij nu vergéven, dat ik je die pijn heb gedáán....
ZIJ
(weerstrevend).

Maar jóngen....
HIJ.

Ik dééd het. Terwijl het gebeurde, wist ik het en toch kón ik niet anders. Ik moest
doorgaan om het laatste donkere in mij te brengen tot het licht.... En nu eerst bezwáárt
het mij.... Ik ben wrééd geweest....
ZIJ
(sterker afwerend).

Jij!
HIJ.

Ik vergde het uiterste van je. De diepste uitzegging van je gevoel en die moest je
ondergaan als smárt.... Dat vloeit voort uit onzen tegenoverstand. Hoe rijker ik word
aan begrijpen, des te armer wordt jij aan zielsontroering.... Straks toen wij zoo spraken
over het kind moet jij je als leeggehaald hebben gevoeld....
ZIJ
(wendt het hoofd af en antwoordt niet).

HIJ.

En dát moet je mij vergéven.... Ofschoon het móest.... om mijnentwil....
(Een zwijgen. Zij schouwt in de wijdte. Hij blijft met weeken glimlach tot haar opzien. Eindelijk
strijkt een vleug van blij-begrijpen haar door de oogen).

ZIJ.

Maar heb je straks niet zélf gezegd, dat ik door mijn stànd jou uitputte en het opperste
van je vèrgde.... Is het dan niet wederkéérig!
HIJ.

Zoo i s het.... Doch van mij werd het louter nog gevérgd.... Ik gáf het niet. Jij wèl....
ZIJ
(fel en warm).

Ik w i l ook niet anders dan je geven. Dat is mijn g e l u k ....
HIJ.

Toch zou het onvolkomen blijven, als ik niet evenveel teruggaf.... Ik kan niet
aanvaarden zonder 't weerom te schenken ....Het zou mij onbevredigd laten....
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ZIJ.

Maar gééf je dan niet alles. Wat kan er méér zijn?
HIJ.

De kláre aanschouwing. De zékerheid, dat jij en jij alleen de volkomenheid van m i j n
geluk uitmaakt....
ZIJ.

Waaróm moet ik die hebben? Is het dan niet genoeg voor me te gevoelen, dat je alles
voor mij bent en dat ik je geef, wat ik kàn....
HIJ.

Achter hetgeen je zegt, rijst een vraag: Je begrijpt niet, h o e ik je die zekerheid zou
kunnen geven....
ZIJ.

Ik vérg haar niet van je.
HIJ.

Nu niet, omdat mijn gespannenheid je verontrust en je die niet vergrooten wilt.
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Maar je stand in de eeuwigheid eischt haar wél. En daarom verg ik haar van mijzelf..
ZIJ
(legt hem de handen op het hoofd).

O, jongen....
(Zij staart heen over hem. Een verstilling, bijna verstarring bevangt haar. Strak en groot staan
haar oogen, of een visioen haar blik bindt....).

HIJ
(in al grooter gespannenheid, schoon niet ontrust).

Wat dóe je....
ZIJ
(toonloos-vér).

Ik weet het niet. Ik voel mij opeens zoo vréémd.
HIJ
(terwijl ontroeringshuiver telkens zijn spreken doortrekt).

Je had gelijk. Hoe zou ik je die zekerheid kunnen geven. Hoe voor je kunnen
vertastbaren, wat mijn liefde beteekent.... Uitspreken het onzègbare.... Het eeuwige
wònder verklaren.... En tóch ....
(hij blijft haar aanzien)

.
ZIJ
(toonloos nog steeds, als gedreven door een macht buiten haar).

Waarom zie je mij zoo áán....
HIJ.

Nooit zag ik je nog als nu....
ZIJ.

Wat is er dan aan mij?
HIJ.

Je leeft in de hoogste werkelijkheid.
ZIJ
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(haar oogen glanzen stil in opperst begrijpen. Haar houding blijft star. In haar spreken komt iets
klagends, als sprak ze over eene andere....).

Alles is ook wél zonderling.... En dat vreemde gevoel om mijn oogen.... Staan ze
niet erg gróót....
HIJ
(hijgend van aandoening).

Já.... Je ziet nu met mijn blik. Dat is het wonder.... Uit jouw gelaat staren mijn eigen
oogen mij aan.... Dus ben ik in jou getreden. En j i j in mij.... Wij breken in elkander....
Er gaat een groote, onbestemde droefenis door mij heen.... Maar jij stijgt àl verder
in de stilte der verklaring.... Prachtig, dat ik dit alles mag uitspreken en toch het
Mysterie niet wordt verbróken....
ZIJ
(met een lichte rilling).

Is het wel wáár....
HIJ.

Het schijnt alleen verbeelding, omdat aandoening en begripsvatting in je
samenvallen.... Maar wij zijn niet meer in de realiteit.... De stilte staat als een wal
om ons heen.... Binnen haar zijn onze wezens één.... Dit uitwisselen van woorden is
als het zuivere gevoelsdenken anders in ieder van óns....
(Er gaat een vage smartrimpeling over haar gelaat).

Wat gebeurt er?
ZIJ.

Ik wéét het niet....
HIJ.

Brak ik iets áf?....
ZIJ
(met een glimp van glimlach).

Néén... Het bereikt mij alleen niet geloof ik, wat je zégt....
HIJ.

Niet de wóórden.... Wel de strooming, waarin ze liggen....
(Hij buigt het hoofd en sluit de oogen. Als een verlorene-in-aanbidding blijft hij voor haar).

ZIJ
(keert terug tot de eerste werklijkheid en ontwaart hem met het gelaat in haar schoot. Zij omvat zijn
hoofd en buigt het achterover om hem te kunnen aanzien).
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HIJ
(met nauw-geopende oogen, in overgave).

Ik aanbid je....
ZIJ
(wijl een lach ontbloeit).

Waar ben ik gewéést....
(Hij kan haar niet antwoorden)

....Wie zijn wij toch....
(Hij zegt het haar in een overgegeven glimlach. Dan glijden heur armen om zijn schouders
en ze drukt hem tegen zich aan als een lang ontbeerd bezit).

O, jóngen.... mijn jongen.
HIJ
(haast-weemoedig).

Nu zág je het....
ZIJ
(met nieuwe stem).

Dat je van mij bent?
HIJ.

Dat ik van jou ben.... En je gaf mij het láátste: de ééuwigheidssnik...., het geluk door
samenvloeiing van aandoening en begrip de laagste vormenwerklijkheid te zien
breken in de hoogste, in het vormlooze waaráchtige-zijn....
(Zij drukt hem inniger nog tegen zich aan en hij geeft zich over aan haar omhelzing. Een uur
van nieuw bewustzijn voor beiden begint....).
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Kroniek.
Boekbespreking.
Marcellus Emants, Liefdeleven, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf,
1916.
Na langen tijd rustig en ongetrouwd gewoond en zijn lusten van landschapschilder
gevierd te hebben in een oud kasteeltje, ergens op een dorp ‘dat presies op de grens
ligt van de eeuwig-grootse hei en de intieme weilanden met d'r slootjes en knotwilgen’
(zoo luidt 's mans eigen aanduiding) is Christiaan Duijts, een veertiger al, plotseling
verliefd geworden; Mina Boswijk heet ze, een dametje dat bij den notaris is komen
logeeren. Christiaan is geen menschenkenner en al evenmin bizonder kieskeurig of
fijngevoelig op het punt van zijn omgang; zijn dorpsgenooten, hij ‘mag ze allemaal
graag lijen’; zichzelf noemt hij een optimist (evenwel ‘niet voor anderen’!) omdat
hij ‘zich zoo gauw en gemakkelijk in alles schikken kan’. Zoo vindt hij 't ook
heelemaal niet de moeite waard, alvorens Mina Boswijk ten huwelijk te vragen, haar
een weinig te leeren kennen; dat loopt wel los; hij heeft het meisje al tweemaal
ontmoet, is smoor-verliefd geworden op haar aardig gezichtje, haar ranke figuur,
haar lieve stem, en nu vraagt hij haar dan maar.
Aanvankelijk weigert Mina. Per brief, en kort genoeg. Maar als Christiaan - een
mooien zomeravond, in den tuin van den notaris, terwijl er binnen partij is - om
nadere explicatie vraagt, onthoudt zij hem die geenszins. Zij vindt zich geen vrouw
om te trouwen, zij wijst hem er op, dat hij haar eigenlijk nog in 't geheel niet kent;
hij denkt nu natuurlijk, in zijn verliefdheid, dat zij lief en goed is, maar dat is zij
volstrekt niet. Integendeel. (blz. 36) ‘Haast altijd heb ik 'en soort krieuwel in me....
'en onweerstaanbare behoefte om onaangenaam te zijn’.
‘Kom, kom.... als u er geen reden toe heeft, zal u ook wel niet....’
‘Heftig sprak zij hem tegen.
Daar heeft u nu al dadelijk 'et bewijs, dat u me niet kent. 'en Reden vin je altijd...
altijd... naderhand. En heb ik 'em gevonden, dan is 't net, of m'n boosaardige stemming
er door gerechtvaardigd wordt. Dat maakt me dan nóg erger. Kan u dat begrijpen?’
‘Z'n antwoord werd niet afgewacht.
Och, wel neen; dat kan immers niemand begrijpen. En dat ik dan tegelijkertijd
berouw heb ook... dat ik woedend ben op me zelve... Wie begrijpt dat nu?’
‘Ze had gelijk, Christiaan begreep haar niet....’
Maar onze Christiaan is een manskerel, en een ridder op den koop toe. Hij laat
zich niet afschrikken. Moedig houdt hij vol, tracht haar te overreden - en Mina....
wil ten slotte wel zoo. Zeer spoedig daarop is het paar getrouwd.
Wat nu volgt, van blz. 67 tot 399 is de beschrijving van Christiaan's huwelijksleven.
Ik zeg met opzet niet: van Christiaan en Mina's huwelijksleven, want alles wordt,
hetzij zuiver constateerend (feiten en woorden) hetzij van hem uit verteld. Wat Mina
innerlijk ondervindt, vernemen wij niet. Het blijkt intusschen, dat zij volkomen gelijk
gehad heeft, met Christiaan te waarschuwen, en dat ze daarbij ook volstrekt niet
overdreven heeft, veeleer het tegendeel, zooals begrijpelijk is, nietwaar? Men mag
niet te veel verlangen. Mina's oprechtheid en openhartigheid mochten toch al
voorbeeldig heeten. 't Blijkt nu evenwel, dat zij soms wekenlang héél lief kan zijn,
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aanhalig zelfs en attent, maar dan op-eens krijgt ze buien van de meest redelooze, ja
onzinnige onhandelbaarheid; egoïst, jaloersch, wantrouwend, kil hatelijk of fel-nijdig,
om niets
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gerakende tot ware paroxysmen van drift, brengt zij haar goeden man niet zelden tot
wanhoop. Met al de middelen van zijn door-en-door goedigen en geduldigen aard,
zijn mannelijk-logischen geest, tracht hij haar te genezen - vergeefs! Erkend moet
worden, dat Christiaan niet alleen geen menschenkenner is, maar ook weinig bezit
van die andere kostbare gave, welke men takt noemt. Vaak begaat hij onhandigheden,
die menige vrouw misschien charmant zou hebben gevonden, maar die Mina
verbitteren. Steeds heftiger worden de scènes en langduriger de boudeer-termijnen.
Christiaans getrouwe kasteel-personeel, ‘ouwe Trijn en d'r boersche zoon Dirk’
(woorden van hem), in zijn oogen ‘ideale dienstbojen’ vervelen en prikkelen haar;
ze moeten weg. In wanhopige woede-buien vliegt mevrouw Duijts nu eens haar man
aan, dan tegen de kamerwanden op, en ééns doet zij een - misschien wel gemeende,
wíe zal het zeggen? - poging tot zelfmoord. Dan gaat Christiaan er eens over spreken
met zijn vriend Dr. Diepe. Merken wij op, dat deze uitdrukkelijk verklaart in Mina's
optreden geen spoor van krankzinnigheid te ontdekken - hij spreekt zelfs niet van
abnormaal; hij schijnt dus wel te weten, dat er velen zoo zijn! - genezing wacht hij
van moederschap. Christiaan, die op dat idee nog in 't geheel niet was gekomen en
er zéér door verwonderd blijkt, heeft er intusschen niets tegen, dat Mina moeder
wordt - al verlangt hij zelf in 't geheel niet naar een kind - en gelukkig, het toeval
wil, dat het spoedig daarop met Mina, zooals men, en ook zijzelve, dat noemt: ‘zoo
is’.
Nu begint een nieuw leven. Ofschoon nog steeds - althans bij buien - niet juist
beminnelijk in den omgang, doet Mina toch veel meer haar best zich te beheerschen;
het kind, nog voor het geboren wordt, is haar álles, voor haar kind moet zij zich in
acht nemen. Zij drijft door, dat het gezin naar den Haag verhuist, waar haar moeder
woont, de would-be voorname mama Boswijk, een afschuwelijk-onaangenaam,
naar-burgerlijk type, veel meer constant onuitstaanbaar dan haar dochter en, met al
haar kalmte, precies even onredelijk. Christiaan, veel te goedig als steeds, heeft keuze
en inrichting van zijn Haagsche bovenhuis aan deze ‘dame’ overgelaten; het resultaat
is verschrikkelijk - maar zijn vrouw blijkt er zeer mee ingenomen. 't Is intusschen
voornamelijk om den dokter, dat men naar de hofstad is verhuisd. Een onhandige
uiting van Christiaan heeft Mina afkeerig gemaakt van den taktvollen Diepe en ook
mama ried aan, Dr. Giers te nemen... Jantje wordt geboren. De moeder dol gelukkig,
de vader al minder en minder. Hij trekt het zich vreeslijk aan, dat zijn vrouw, blijkens
haar zeggen, thans ál haar geluk in ‘haar kind’ vindt. Dat Mina nu eenmaal de
gewoonte heeft, onaangename dingen te zeggen, waar ze niets van meent, schijnt hij
telkens te vergeten. Het is trouwens (zoo komt bij den lezer op) heelemaal niet
onmogelijk, dat Mina niet van haar man houdt, noch ooit gehouden heeft. Moest hij
haar niet overreden hem te trouwen? Als zij toen verliefd op hem geweest was, zou
ze haar waarschuwingen wel voor zich gehouden hebben. Hoe dit zij, Christiaan
trekt zich haar houding en woorden sterk aan, voelt zich daarbij in den Haag
allesbehalve op zijn gemak, vindt er geen prettig atelier, mist er zijn dorpsvrienden
- en is jaloersch op Jantje. Dit staat niet in het boek, maar wordt ons toch volkomen
duidelijk. En begrijpelijk is ook dat Mina dit voelt, en dat ten slotte, door een en
ander, het huwelijk er niet fleuriger op wordt.
Volgt de catastrophe; Jantje wordt ziek. Weken van afschuwelijke angst en zorg;
nu en dan opleving. Jantje sterft. Zijn moeder, krankzinnig van wanhoop, tracht
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opnieuw, en nu zeer ernstig, een eind aan haar leven te maken. Christiaan laat haar
naar een sanatorium brengen.
Dit alles heeft Marcellus Emants - die door Scharten terecht ‘de meester op het
gebied van den zielkundigen roman in Holland’
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is genoemd - beschreven met den moed en de intelligentie, de scherpte en geestigheid
van waarneming en typeering, het smaakvol compositietalent, die wij sinds lange
jaren van hem gewoon zijn, en die, door de lange jaren heen, niets verloren blijken
te hebben, beschreven op een wijze welke, in haar eigen toon en timbre, het volmaakte
nadert. Alleen die toon en dat timbre, men kan er iets tegen hebben. Er is iets al te
koelintelligents, iets dors, emotieloos-bedaards in naar mijn smaak. Emants streeft
altijd naar waarheid, naar echtheid; zijn werk ís dan ook altijd echt, maar het doet
toch zelden aan de natuur denken; het bloeit niet. Evenwel, wat er in dit boek nog
volgt, na afloop der ongelukkige geschiedenis, waarvan ik u het kort relaas gaf, is
het mooiste, het treffendste misschien, wat Emants ooit heeft geschreven; dit is ook
geenszins koel of verstandelijk, maar warm, ja bijkans teeder, en kan, binnen het
raam van Emants' oeuvre, m.i. alleen vergeleken worden met sommige bladzijden
van ‘Inwijding’, handelende over de vrouw Tonia.
Christiaan is terug op zijn kasteeltje. Ook Dirk en Anna heeft hij er weer laten
komen - ouwe Trijn is dood. Het vroegere leven, dat van vóór zijn trouwen, zou het
eveneens terug willen keeren? Mina wordt verpleegd in het sanatorium, voor goed
waarschijnlijk (bl. 404). ‘Daar hoorde hij weer haar lieve, droeve stem die klonk
alsof ze een droom verhaalde, een droom die haar diep had ontroerd.
‘“Als ik nu sterf, ga je naar Heijdestein terug en zal je 't gevoel hebben, dat je van
mij alleen maar.. naar hebt gedroomd.”
Tranen doorfloersden zijn ogen. O, wat knaagden die afschuwelik wrede woorden!
Ze waren zo juist, zo angstwekkend profeties-juist geweest!
Maar toch... gedroomd... ja; doch naar... altijd naar? O, nee, nee! Voor geen geld
zou hij de herinnering aan die droom willen míssen.
God, God, hoe had ze hem bekoord; wat had hij haar liefgehad!
En dat alles was dan toch voor immer... verloren.
Ja; wie weet, of je bitterste herinneringen ten slotte niet je dierbaarste worden. En
de mens, die, oud geworden, zich niets scherp herinnert, is misschien zijn leven lang
de gelukkigste van allen geweest.’
Hij loopt door zijn kasteeltje. En neen, hij is niet gelukkig. Er is wel opluchting,
wel troost misschien, maar ook zooveel bitterheid, en vooral zooveel weemoed. De
liefde die hij heeft mogen ontvangen was zeker niet groot. Maar de liefde die hij
heeft mogen geven! En ook dát is nu weg, voor goed. Zijn ontwaakte zielsgaven
zullen verder onbenut blijven.... Dit laatste hoofdstuk, doordrenkt van weemoed, is
inderdaad zeer mooi. Het maakt veel, het maakt misschien alles ten slotte goed.
Maar wat was er dan toch goed te maken?
Ik zal trachten het aan te duiden.
Marcellus Emants is een pessimist, en wel een, die er altijd behoefte aan heeft,
zijn pessimisme te uiten. Pessimistisch ook denkt hij over het huwelijk. Ook al had
hij 't niet onlangs weer eens ronduit gezegd, in zijn (waarlijk ál te ernstig!) antwoord
op het vragenlijstje van ‘Eigen Haard’, wij zouden het al weten uit zijn vroeger werk
en wij vonden het ook in ‘Liefdeleven’ terug als een concludeerende overpeinzing
van Christiaan Duyts (blz. 403). ‘O, Diepe had wel gelijk. Goed beschouwd is ieder
mens.... alleen. Je verbeeldt je vrienden te bezitten, aan wie je je hart kunt uitstorten,
te trouwen om met 'en geliefd wezen je oppervlakkigste en je diepste lief en leed te
delen en toch hoef je maar es slecht te hebben geslapen, 'en knagend pijntje te voelen
in een kies om te merken hoe weinig anderen beseffen van 't geen er in je binnenste
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omgaat. Kom je dàn nog tot 'et inzicht, dat man en vrouw in 't huwelik volstrekt niet
dezelfde bevrediging zoeken, dat 'etgeen hem voldoet, voor haar veel minder waarde
heeft, 'etgeen zij begeert, voor hem is 'en bijkomstige zaak.... dat hij middel is voor

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

77
haar, zij middel voor hem en dat ze samen ook weer middel zijn, door 'en onbekende
macht aangewend voor 'en onbekend doel...’
Dit is Emants zelf, trouw aanhankelijk aan die van ouds bekende leer: de man
neemt een vrouw om haar liefde, de vrouw een man om kinderen te krijgen. Durend
geluk in 't huwelijk is daardoor onmogelijk. En het was om deze, zijn theorie voor
de zooveelste maal met een treffend voorbeeld te bewijzen, dat hij ‘Liefdeleven’
schreef. Is hij daarin geslaagd? Geenszins, eer het tegendeel! Met zijn laatste
hoofdstuk heeft hij bewezen, dat zelfs een zoo ten eenenmale onbekookt en mislukt
huwelijk als dat van Christiaan Duyts, een zeker geluk, een zekere bevrediging
gebracht heeft - bevrediging, die, als zooveel, pas gewaardeerd wordt wanneer zij
voorbij is.
Had Emants, in plaats van deze twee zoo absoluut niet bij elkaar hoorende
menschen - want de mislukking ligt waarachtig niet enkel aan Mina's boos humeur;
tusschen Christiaan en haar bestaat bijna niets overeenkomstigs, geen grein harmonie;
hun aanleg, hun smaak, hun verhouding tot de menschen, alles verschilt in den grond
- had Emants een paar gekozen, op de hechtste basis van liefde en sympathie getrouwd
en zonder éénige van Mina's lastige eigenschappen, en ware dán dit huwelijk gebleken
ongelukkig te zijn, eerst door ontbreken, later door sterven van een kind... dàn, ja
dàn...
Neen, ook dan zou hij niets bewezen hebben. Want het geluk laat zich niet vatten
in theorieën, en men kan niet bewijzen, wat immers eenvoudig niet zoo is. Er z i j n
nu eenmaal zeer gelukkige menschenparen, mét en zónder kinderen. Emants'
huwelijkstheorie is even gebrekkig als alle andere.
Maar hij schreef dan ook gelukkig niet alleen om iets te bewijzen. Hij is kunstenaar
en schreef in de eerste plaats om iets moois te maken. En zie - daarin is hij geslaagd,
vooral in en door zijn laatste hoofdstuk. Had dit ontbroken, wij hadden het boek
gesloten met een schouderophalen en en een: nou ja! wat 'n paar ook! Hij een naieve,
taktlooze goeierd, zij een beklagenswaardig, onevenwichtig wezen....
In het voorgaande heb ik getracht mijn kijk op Emants' laatsten grooten arbeid onder
woorden te brengen, zooveel mogelijk zonder daarbij te denken aan het twistgeschrijf,
dat zich naar aanleiding van L i e f d e l e v e n 's eerste verschijning in den ‘Gids’
heeft ontwikkeld tusschen den auteur en Carel Scharten, en dat Emants' goed gevonden
heeft te doen overdrukken achter in deze boek-uitgave van zijn roman, een
twistgeschrijf over de ‘kwestie’ van ‘de pathologie in de letterkunde’. Schrijvende
over Carry van Bruggen's C o q u e t t e V r o u w , had de heer Scharten ook Emants'
L i e f d e l e v e n genoemd en zich geuit als volgt: ‘De twee boeken komen hierin
overeen, dat zij de pathologie brengen in de litteratuur, niet als middel, dat tot ontstaan
eener schoonheid meewerkt, maar als hoofddoel, dat zich met litteraire schoonheid
bekleedt en deze dus als middel aan zich onderwerpt.’
De heer Emants, in een Gids-artikel dezen volzin van Scharten citeerend, laat er
op volgen: ‘Heel duidelijk is deze zin mij niet*) maar in verband met de volgende
woorden: “En in zooverre lijkt mij het genre onvoorwaardelijk af te keuren”, meen
*) Mij ook niet! D. w.z., ik begrijp wel wat Scharten bedoelt, maar ik durf tevens wel
onderstellen, dat hij een weinig het land heeft over dit zinnetje, nu het daar zoo met groote
letters staat overgedrukt in Emants' boek. Wat is nu een doel, dat zich met schoonheid....
bekleedt?
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ik er uit te mogen opmaken, dat de heer Scharten het afkeurt de blote beschrijving
van een ziektegeval tot eenige inhoud van of zelfs tot hoofdzaak te maken in een
letterkundig werk. Hierin kan ik in 't algemeen met hem meegaan.’ Het verdere
betoog van den heer Emants komt hierop neer, dat hij het dan ook nooit in zijn hoofd
gekregen heeft, de ‘blote beschrijving’ van een pathologisch geval als ‘doel’ van een
roman te beschouwen, dat die beschrijving in casu
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ook voor hem wél degelijk middel is geweest, en wel een zeer bruikbaar middel,
daar een (pathologische?) afwijking als die van Mina Boswijk juist dit eigenaardige
bezit, dat haar diepste wezen er directer en duidelijker door aan den dag komt dan
dat van z.g. normale menschen door hun normale woorden en daden. De heer Emants
betoogt tevens, dat de grens tusschen het enkel maar afwijkende en z.g. abnormale
of pathologische niet te trekken valt. De heer Scharten daarentegen, in een naschrift,
meent dat dit in theorie wel zoo is, doch dat wij allen in de praktijk deze grens bijna
zonder aarzelen trekken. Ja, antwoordt Emants weer leuk: bijna zonder aarzelen,
maar met juistheid.... zelden.
Deze meening van den Haagschen meester werd intusschen eveneens bestreden
door den heer Gerard van Eckeren in zijn ‘Gulden Winckel,’ die, op gezag vooral
van duitsche geleerden, volhield dat tusschen een ‘afwijking op 't gebied der
psychologie’ en een pathologisch ziekteverschijnsel geen gradueel, doch een essentieel
verschil bestaat.
Wat mij nu betreft, ik heb al deze betoogen met de grootste belangstelling gevolgd
en was het daarbij met elk van de heeren op zijn beurt weleenigszins eens, schoon
verreweg het meest met den heer Emants. Maar waar ik desondanks beslist van
overtuigd ben, het is dat dit alles maar weinig of niets te maken heeft met de litteraire
waarde en de litteraire beoordeeling van L i e f d e l e v e n , dat al deze betoogen dit
werk eigenlijk niet raken, doch er langs gaan, en dat vooral de beide heeren Scharten
en Van Eckeren zich vergisten in hun diagnose - om nu ook eens een medischen term
te gebruiken - van dit litterair geval.
De heeren Scharten en Van Eckeren merkten op, dat Emants' roman (tot aan het
voortreflijke laatste hoofdstuk dan toch zeker?) hen niet geheel bevredigde, dat zij
dien roman wel verschrikkelijk knap, maar eigenlijk niet m o o i vonden en zij
schreven dit toe aan hetgeen zij voor een feit hielden: dat 's heeren Emants' doel was
geweest: de beschrijving, zonder meer, van een pathologisch geval.
Hier schuilt, naar mijn innige overtuiging, een vergissing bij beide heeren. Dat
Emants' roman hen niet geheel bevredigde, het kwam ten eerste doordat de schrijver
hen niet overtuigde, van iets waarvan hij hen toch blijkbaar wèl overtuigen wílde:
het noodlottig ongelukkig worden van man en vrouw in een huwelijk ten gevolge
van het verschil in hun bedoelingen daarmee. En nog door iets anders kwam het, iets
dat moeilijker is aan te duiden - maar ik wil het toch eens probeeren.
Terecht m.i. schrijft Marcellus Emants in de allerlaatste zijner aanteekeningen op
het naschrift van Carel Scharten: ‘Dat men ontroerd moet worden om van een
kunstwerk te kunnen genieten geef ik grif toe; maar de een wordt ontroerd door dit
en de ander door dat. In de ontroering kan ik dus geen objectieve maatstaf vinden
voor de waarde van een kunstwerk.’ Maar, hooggeachte heer Emants, zou ik wenschen
te vragen, is het u dan wel eens gelukt de o b j e c t i e v e maatstaf voor de waarde
van een kunstwerk in iets anders te ontdekken? Immers neen! Zulk een objectieve
maatstaf bestaat immers niet! Laten wij nu toch eindelijk eens diep en voor goed
inzien, en ronduit erkennen: alle ‘mooi’ is persoonlijk, is volkomen subjectief. Iets
mooi vinden beteekent: o p z e k e r e w i j z e door iets bewogen worden. Wie van
schoonheid geniet - in kunst of natuur - voelt zich op dat oogenblik gelukkig. Hij is
zich bewust van een zeker heerlijk en edel vermogen, hij is zich bewust van zijn
eigen diepste adeldom, van het sublieme dat - gelijk Just Havelaar het nog pas zoo
juist gezegd heeft - in ieder mensch is. Zeer zeker, de een wordt ontroerd door dit,
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de ander door dat. En er zijn misschien wel menschen, die de schoonheidsontroering
in 't geheel niet kennen (ofschoon ik dat betwijfel; de schoonheid van zekere daden
geniet, geloof ik, wel ongeveer iedereen). Maar wat doet dat
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er toe? Het is ook wel mogelijk, dat de schoonheid van zeker natuurbrok of zekere
kunstuiting voor overigens zeer schoonheidsgevoelige menschen, door hun toevallige
gestemdheid b.v., verborgen blijft. Een maatstaf? Er is immers niets positiefs,
op-zich-zelfbestaands, waaraan men staven kan de mate der schoonheidsontroering
van den schepper en de mate waarin zijn uiting is geslaagd. Schrijven wij om iemand
iets te leeren? Neen. Maar schrijven wij om iemand, op welke wijze dan ook, te
ontroeren? Evenmin! De kunstenaar schrijft om zijn eigen schoonheidsontroering de ontroering dus bij zijn visie in hem ontstaan - te uiten, d.i.: over te brengen in
anderen. In zijn gedachten iets beschouwende (iets concreets of iets abstracts) heeft
hij genoten, heeft hij ‘mooi gevonden,’ en deze aandoening, deze alleen, is het die
hij in anderen over te brengen beoogt. Het wil mij voorkomen, dat heer Emants hetzij
te bescheiden is geweest om dit hier te zeggen, naar aanleiding van zijn eigen werk,
hetzij zich van deze m.i. onweerspreeklijke waarheid niet volkomen bewust werd.
De heer Emants is een kunstenaar, hij is iemand die, ondanks al zijn pessimisme,
van het leven (d.i. van zijn voorstellingen daarvan) geniet, er schoonheid in ziet.
Maar doordat hij niet alléén kunstenaar is, maar tevens een nogal heftig betooger, ja
zelfs een beetje een prinzipienreiter, wijkt hij in zijn boeken wel eens af van dit
alléén-goede: niets neer te schrijven dan hetgeen dienstig is aan het overbrengen van
zijn schoonheidsgenot bij de beschouwing van zijn gedachte-wereld. Al schrijvende
raakt hij de voeling met zijn door schoonheid ontroerde innerlijk somtijds kwijt en
schrijft dan toch koelweg door, n.l. om bewijzen en voorbeelden te verzamelen tot
staving van zijn theorieën, zijn principes of hobbies. Aan Emants' sterk
kunstenaarschap wordt door dit verwonderlijk hechten aan meeningen en theorieën
vaak afbreuk gedaan. Hierin schuilt nu ook m.i. de diepere oorzaak der
onbevredigdheid van de heeren Scharten en Van Eckeren, en - ofschoon ik blijkbaar
méér en langer genoot dan zij - ook van mij.
Dat de heeren Scharten en Van Eckeren niet zooveel en zoolang genoten als ik,
komt, verbeeld ik mij, doordat zij spoediger alle herkenning verloren bij het lezen
van Mina Boswijks uitingen en over haar daden. Ik heb die herkenning eigenlijk
nooit geheel verloren. Mina Boswijk leefde sterk en voortdurend voor mij; en dat de
een haar onmogelijk noemt, de ander abnormaal, pathologisch, zenuwziek of
krankzinnig, het deert mij niet. Zij is een mensch. De wereld, en daardoor ook haar
spiegel, de litteratuur, zijn vol van allerlei z.g. afwijkingen - maar men dient toch
ten slotte wel te erkennen, dat er, althans in het psychische, geen norm kan worden
aangewezen.
Is Eline Vere normaal, zijn Benjamin Constant's Adolphe en de held van Stendhal's
Rouge et Noir gezonde personen? Gerard Van Eckeren citeert met instemming Dr.
Gustav Wolff's uitspraak:
‘Da alles psychopathische, das den Wirklichen entspricht, gegen die psychologische
Wahrheit verstossen muss, die das oberste Gesetz in der Dichtkunst ist, s o DARF
(vet gedrukt door Van Eckeren, H.R.) d e r D i c h t e r d a s P s y c h o p a t h i s c h e
g a r n i c h t n a c h d e r W i r k l i c h k e i t s c h i l d e r n ’. Maar Dostoïewsky's
I d i o t dan - en nu spreek ik van een der schoonste romans die ooit geschreven
werden - zou een Prins Muichkine niet ‘nach der Wirklichkeit’ geschilderd kunnen
zijn?
Waarom niet? Het doet er immers alles niets toe! Der Dichter darf alles! Als hij
de voeling met zijn primaire schoonheidsontroering maar niet verliest.
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Ook 's heeren Van Eckeren's meening, dat tusschen z.g. abnormale en z.g. normale
menschen altijd een essentieël verschil bestaat - al wordt zij door nog zoo groote
geleerden bevestigt - deel ik geenszins. Ik acht het verschil tusschen menigen ergen
krankzinnige en een z.g. gewoon mensch
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zuiver gradueel. En ook ik kan wel gezaghebbende steun voor deze meening
aanvoeren. Dr. C.G. Jung, privaat-docent in de psychiatrie aan de Universiteit te
Zürich, schreef o.a. (in ‘Der Inhalt der Psychose’) ‘De geestesgestoorde is een mensch
die lijdt onder algemeen menschelijke bezwaren evenals wij en is niet alleen maar
eene in de war geraakte hersenmachine.
Tot heden meenden wij dat de krankzinnige ons in zijne verschijnselen louter
onzinnige voortbrengselen zijner zieke hersencellen vertoonde. Dat was
geleerden-wijsheid, die erg riekt naar de studeerkamer.
Als we ons weten in te leven in de menschelijke geheimen der zieken, dan onthult
ook de waanzin ons zijn systeem en zien wij, dat de geestes-zieke slechts ongewoon
reageert op gevoelsvraagstukken, die ons - den gezonden - niet vreemd zijn.’
Ik vond dit in de inleiding van Dr. A.W. van Renterghem op de hollandsche
vertaling van Dr. B. Hart's Geestes- en Gemoedsziekten, hun wezen en herkenning*).
Op blz. 37 van dit boekje zelf lees ik: ‘Toch zal het ons, als we verder doordringen,
duidelijk worden, dat zelfs de vreemdste symptomen niet zoo heel veel verschillen
van de processen, die we in ons eigen innerlijk leven kunnen waarnemen, en hoe
dieper we bij den krankzinnige de verborgen schuilhoeken van zijn geest vermogen
te peilen, hoe meer overeenkomst we er zullen vinden met ons zelve.’ En op blz. 48:
‘Hier moeten we er op attent maken, dat ieder normaal individu verschijnselen
vertoont, die met deze laatste symptomen (allerlei manieën, H.R.) overeenkomen.
B. v.: eene melodie, die ons voortdurend “in 't hoofd zit” en we maar niet kwijt
kunnen raken; een ongerijmd en hinderlijk denkbeeld, dat ons steeds weer plaagt,
trots alle regelen van de logica; eene onweerstaanbare neiging om elken lantaarnpaal,
waar we langs loopen, aan te raken, enz. In al deze gevallen, evengoed als in de meer
overdreven vormen, die onze patiënten vertoonen, hebben we met gedissocieerde
fragmenten van den geest te doen, die hun eigen weg gaan en tot de wenschen en
plannen van de persoonlijkheid in geen enkel verband staan’.
Ook uit F r e u d 's boeken zou natuurlijk in dit verband veel te citeeren vallen. Ik
lees gaarne in zijne en ook in andere wetenschappelijke boeken over psychologie en
psychopathie. Toch zou de heer van Eckeren zich vergissen als hij meende, dat ik,
evenals hij, eenig gezag aan deze geleerde heeren toekende in zaken van kunst.
Kunstenaars kunnen veel van hen leeren - leeren begrijpen voornamelijk - maar bij
hun werk zijn zij van geenerlei nut, dan weten de dichters het beter dan de geleerden.
Ik ben het - om met een citaat te besluiten - wat dat betreft volkomen eens met Dr.
W.H. Cox, directeur van het krankzinnigengesticht te Den Dolder, die in zijn ‘Gevoel
en Verstand in de Psychologie en in het Leven’ schreef: ‘De kunstenaar, dichter of
schrijver, die een buitengewoon fijn, teeder en uitgebreid ontwikkeld gevoel heeft,
die in den regel ook in één persoon een samengesteldheid van vele persoonlijkheden
herbergt, en daardoor vele menschelijke neigingen en strevingen doorvoelt, die daarbij
nog met het grootste gemak zich invoelt in het geestesleven van anderen, en de
moeilijke kunst verstaat dat alles in verscheidenheid van woorden en tal van
schakeeringen weer te geven, die kunstenaar ziet, dat juist wat den mensch tot het
affectieve en willende wezen maakt, dat hij tot in zijn diepste diepten kent, waarvan
hij althans de geheime roerselen en aandoeningen raadt, bij de wetenschappelijke
psychologie zoo goed als niet wordt in aanmerking genomen. Hij heeft bovendien
die wetenschappelijke psychologie niet noodig en toch kent hij de intiemste en fijnste
*) Een populair boekje, uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur.
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bewegingen van het menschelijk gemoed en hij kent ze veel beter dan de
wetenschappelijke psychologen.’
H.R.
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J.H. Rössing, Verdwijnend Amsterdam, met teekeningen van Martin
Monnickendam, Amst., Bern. Houthakker 1916.

DE HOEK VAN DE LANGEBRUGSTEEG EN DE GRIMBURGWAL.

De schilder Martin Monnickendam heeft hier en daar notities gemaakt, krabbels
van het verdwijnend Amsterdam, hield er een tentoonstelling van en deze animeerde
den heer Rössing weder tot het schrijven van schetsen, historische bijzonderheden
over Amsterdamsche stadsgedeelten en huizen. Het zijn genoegelijke causerietjes
geworden, die Rössing uit den schat van zijn geheugen heeft opgediept: herinneringen
aan het oude Damrak, aan de zoogenaamde eilanden, aan veel stedenschoon dat in
de laatste tientallen jaren veranderd en verbouwd is.
Als een gezellige prater vertelt hij van den Schreierstoren, van het Muntgebouw,
van Uilenburg dat afgebroken wordt, van ‘Het water’; komen herinneringen boven
aan ‘Het Nieuwe Amsterdamsche Koffiehuis’ in de Kalverstraat en zooveel meer.
En Martin Monnickendam, ‘gedreven door den zin van 't historische en aangeblazen
door den zucht voor schoonheid’ heeft het verdwijnend Amsterdam geteekend, zooals
hij dat zag in het milieu van 't groote stadsleven. Hij zag het picturaal, en daarom
trof hem, hoewel hij gebouwen en poortjes, straten en grachten teekende, meer nog
het algemeen aspect van die bouwwerken dan het zuiver bouwkundig schoon.
Onwillekeurig vergelijken wij dan ook Monnickendam's schetsen met
Wenckebach's zoo verzorgde penteekeningen, indertijd vanwege het Nieuws v.d.
Dag tot een boekje ‘Oud-Amsterdam’ vereenigd. En als zuivere topografische
documenten, gezien door de oogen van een kunstenaar, prefereeren wij dan
Wenckebach's zorgvuldige en rake teekeningen boven Monnickendam's impressies.
Deze laatste hebben hunne charme, zij geven een indruk, maar als een kunsthistorische
notitie zijn ze wat te vlot en te luchtig en het architectonisch element ontbreekt er
aan. Zij geven ons het stadsleven, geteekend in een bepaald milieu, en als zoodanig
moeten wij ze dan ook maar opvatten, aanvaarden en er tevreden mee zijn.
R.W.P. Jr.
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A.G.A. van Rappard.
Niet zonder ontroering heb ik in den Haag de kleine expositie-zaal met pen en
krijtkrabbels van den zoo sympathieken, te vroeg gestorven schilder Ridder van
Rappard bezocht. Als tentoonstelling op zichzelf beschouwd, bood zij weinig
belangrijks, weinig karakteristieks van dezen harden werker, dezen ook in den arbeid
consciencieuzen mensch. Vlotte krabbels slechts waren het, met maar enkele, waaruit
zijn aard bleek, en nog waren ook deze géén typische stalen van zijn kunst.
Penteekeningen op dun karton of schetsboekblaadjes, met rechte lijntjes harseerend
opgekrabbeld, nooit kantig, los, maar steeds fijn dicht ineen geteekend, de boomen
als massief belichaamd opgevat, de huizenrijen als met kleine krassen dicht ineen
gemetseld, een fabrieksmeisje in schets slechts met goed plastisch vormbegrip
opgebouwd.
Maar deze kleine, naar wat hij naliet, te onbelangrijke tentoonstelling bracht mij
zijn persoon in herinnering: hem, dien ik slechts zelden ontmoette, maar die mij
niettemin bekend was; en hier is een welkome gelegenheid om nog weer iets over
dezen Van Rappard, die jaren lang een vriend van Vincent van Gogh is geweest;
iemand, van wien deze eens schreef, dat hij met hem nog het beste kon opschieten,
te zeggen. Wat Van Rappard voor zijn vrienden moet zijn geweest, blijkt uit herhaalde
uitlatingen van Vincent aan zijn broeder: ‘Ik kan U niet zeggen, hoe het mij
geanimeerd heeft v. R. weer eens te zien!’ en: ‘Het is goed dat ik weer eens naar v.
R. ging, want zijn sympathie heeft mij opgewekt’.
Toen Anthon van Rappard achttien jaar was, vond de geneesheer het wenschelijk,
dat hij voor zijn borst een reis naar het Schwarz-wald deed. Het frappeerde, dat dit
noodig geacht werd voor een jongen van naar het leek forsche gezondheid en rustige
kracht, een die veel aan sport deed, verzot was op groote wandelingen, veel roeide,
goed schaatsen reed, en wiens langzame bewegingen met het kalme van zijn zwaar
gelaat deden denken aan een zeer rustig gestel. Den indruk van een vroolijken Frans
maakte hij nooit, liefst was hij met een of twee vrienden, en kon dan wel eens
uitbundig doen, maar meestal leek hij teruggetrokken, althans zoodra er meer
menschen bij waren.
Als burgerscholier deed hij uitnemend zijn plicht, ging geregeld over en had
verschillende liefhebberijen, o.a. in dier-en plantkunde. 't Liefst hield hij zich bezig
met al wat betrekking had op kunst en oudheid. Hierin ging hij geheel samen met
zijn vader, die ook zooveel van wandeltochten hield, een verzamelaar was van
plaatwerken en wiens belangstelling in de oudheid hem op reeds vrij gevorderden
leeftijd een plaats deed innemen op het Utrechtsch Archief, waar hij chartermeester
werd onder Mr. S. Muller Fz.
Met dien vader trok Anthon van Rappard er van jongs af op uit. Zijne moeder was
eene goede pianiste. Het gansche gezin leefde in kunstliefde, en buitenlandsche
musici, die hier concerten gaven, waren er telkens welkome gasten.
Anthon van Rappard's zwerverszin heeft hem doen aarzelen tusschen het
zeemansleven en het eveneens betrekkelijk zwervende bestaan van den kunstenaar.
Edelman, in het Sticht opgegroeid, had hij een sterken indruk van het conventioneele
daar, waartegen zijn ruime geest zich schrap zette, hoewel hij zich gaarne edelman
voelde in den mooien zin van het woord. Met deze laatste behoefte hield onmiddellijk
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verband zijn zeer sterk plichtsbesef, dat hem later, toen hij in den vreemde was en
voor allerlei onverwachte rauwe toestanden kwam te staan, enkele malen in groote
moeilijkheden heeft gebracht, bij welke de adel van zijn karakter hem zijn eigenbelang
te gemakkelijk uit het oog deed verliezen.
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Een moeilijkheid is ook geweest het laatste gedeelte van zijn omgang met Vincent
van Gogh, daar de vriendschap is gebroken op Van Rappards overtuiging, dat voor
de ontwikkeling van Vincent's talent - door hem eerder dan door iemand anders
erkend en gewaardeerd - een zorgvuldiger (academische) voorbereiding noodig was.
De zachtmoedigheid, de teerhartigheid van Van Rappard hebben hem bij deze en
andere botsingen het leven wel heel zwaar gemaakt.
Hoezeer zijn altruïsme hem leidde, kan hieruit blijken, dat een der ergernissen uit
den laatsten tijd van zijn leven is geweest, te zien hoe de naijver onder de kunstenaars
den dooden Vincent de waardeering beknibbelde, toen deze eindelijk begon te komen.
Met Vincent had hij, juist door die teerhartigheid, menschenliefde, een licht gewekt
mededoogen gemeen. In een brief aan zijn broeder Theo schreef Vincent: ‘Ik heb
wel hoop dat wij van jaar tot jaar meer vrienden zullen worden en meer en meer aan
elkaar zullen hebben bij het werk’. Dergelijke uitingen komen herhaaldelijk in de
correspondentie voor.
Tot zwaartillendheid en versombering licht geneigd, in weerwil van een fijn
idealisme of misschien juist tengevolge hier van, moest Anthon van Rappard wel
meevoelen met wat hij en Vincent, als geschilderde menschenliefde, het eerst of het
meest zagen uitgesproken door Jozef Israëls.
Daarbij had Van Rappard behoefte aan forschheid. Krachtig te zijn en kracht te
uiten, was een der illusiën van den forsch gebouwden, hoewel niet sterken jongen
man. Vincent schrijft hierover in een van de brieven aan zijn broer: ‘Ik geloof dat
Van Rappard dingen doet, die hem veel energie en zenuwkracht kosten, en 't kruit
niet waard zijn, dat hij er aan verschiet;’ Van Rappard zelf maande hij: ‘Gij zijt
tirailleur en een van de weinigen die in den tegenwoordigen tijd patronen in hun
tasch hebben. Verschiet ze niet, dan in gevallen waar een schot onvermijdelijk is!’
Een week vóór zijn dood ondernam Van Rappard bij woest weer een studie vlak aan
zee. Een longontsteking was het gevolg.
Een derde element in zijn aard, dat invloed op zijn kunststreven had, was de
eerlijkheid, de volmaakte oprechtheid. Zoo sloot zijn geest zich gemakkelijk bij dien
van Vincent aan, in wien hij het geniale gemakkelijk ontdekte, doch tegen wiens
werkwijze zijn behoefte aan nauwgezetheid zich verzette. Zichzelven wist hij niet
geniaal. Hij werkte moeilijk en langzaam, en bij zijn zwaarmoedigheid leed hij
hieronder veel. Zijn kloek besluit om een te vroeg vertrek van de Amsterdamsche
academie goed te maken, door, al bijna dertig, nog weer in de klas plaats te nemen,
is een bewijs, hoe duidelijk hij zich zelven zag, hoe eerlijk hij het meende en hoever,
met zijn kunstliefde, zijn plichtsbetrachting gaan kon.
In een steenfabriek bij Utrecht vond hij, mannen, jongens en meisjes aan het werk
ziend, modellen in het sterke licht, aan welke zijn zin voor kracht, voor ruigheid zich
te goed deed. Donkerder gamma's, zwaardere tonen vond hij in Brabant, terwijl hij
er samen werkte met Vincent en diens invloed onderging. Zijn medelijden vond bij
het aanschouwen van het harde leven der schamele landbouwers, der mannen in hun
weefstoel en der oude spinsters, modellen, waar hij zijn hart aan gaf. Doch het
humanistisch ideaal zou zich niet minder uiten in zijn oude, magere boekhoudertje
op hoogen kruk - ongetwijfeld een van zijn meest complete schilderijen, nu in het
Museum te Utrecht - dien kwart-heer van even schamel bestaan, voor hem een ander
toonbeeld dier h u m b l e s , die hij eeren wilde in hùn plichtmatig leven, door hen
met de liefdevolste nauwgezetheid uit te beelden.
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Een edelman wilde Van Rappard zijn, door in alles een man van karakter te wezen.
De natuur had hem te weinig gegeven voor de hoogheid van zijn schoone verlangens.
Hij is zich dit altijd bewust geweest; hij zag
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de meer talentvollen, zonder schaduw van afgunst, zich makkelijker en voller
ontplooien. Wat hij, ware hij niet reeds, vier en dertig jaar oud, gestorven, met den
krachtigen ernst, die de grond was van zijn levensbeschouwing, van zijn gansche
natuur, in zijn w e r k nog had kunnen geven, valt onmogelijk te zeggen. De
schoonheid is nu vooral in zijn l e v e n .
A.O.

E. Gerdes in den Larenschen kunsthandel.

E. GERDES. WARINGIN OP TJANDI.

Er zijn meer Hollandsche schilders naar Indië geweest en zij hebben er wel eens
interessante landschappen geschilderd, maar dan toch meestal alleen interessant door
het onderwerp, welks kenmerken echter ook op andere wijze vast te leggen zijn. Als
schilderij, door kleur en toon, hebben me die werken zelden getroffen.
Maar Gerdes' palet schijnt zich wel bijzonder goed aan te passen bij de kleur van
het Indisch kindschap; zijn schilderijen doen zeer overtuigend aan. Het is een modern
palet, dat de kleuren graag onverbroken en licht neemt, en niet tegen het eenigszins
harde van tegenstellingen opziet. Zoo voegt het zich dan zeer gemakkelijk naar de
sterke contrasten eener tropische natuur, de blauwen, de groenen, de violetten van
lucht, vegetatie en rotsigen of zandigen bodem, en geeft ons, tezamen met de belijning
van het avontuurlijk, gemouvementeerd hoog en laag, iets te zien, dat een eigen
schoonheid en een eigen belangrijkheid heeft.
De schilders schijnen anders wel eens te veel daarginds iets te zoeken, dat gelijkt
op de stemmingen van het Hollandsch land-
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schap, en daardoor missen ze dan naar beide kanten te veel. Het is de verdienste van
Gerdes - ook zijn teekeningen bewijzen het - dat hij frisch voor deze ons zoo
ongewone landschapsmotieven is komen te staan. En die frischheid is dan de goede
zijde van zijn wel eens te groote oppervlakkigheid en behaagzucht, vooral blijkend
uit die mondaine portretten, waarbij zoo weinig aandacht is besteed aan de
karakteristiek van het menschelijk object, en zoo veel meer aan allerlei nuffige en
slechts als illustreerende bijkomstigheid belangrijke détails als schoentjes, kousen
en sokken. Gerdes moet zich niet tevreden stellen met een gemakkelijk succes in een
wereld, die de kunstwaardeering beschouwt als een soort van onschadelijke
ontspanning en een onderwerp voor conversatie. Een stilleven als dat met de
wajang-pop, de gemberpot en het mooie doek toont, dat hij zich soms met overgave
aan het schilderen kan wijden.
C.V.

Leo Visser's werken op st. Lucas en de onafhankelijken.
Er wordt in dezen tijd weer erg druk geschreven en gepraat over miskende genieën.
Hunne werken, armelijk van makelij en raadselachtig van inhoud zijn typische
verschijnselen van een tijd die om een houding verlegen is, en zoo lokken ze veel
commentaar, veel bestrijding en veel verdediging uit. Ik erken tot zekere hoogte de
belangrijkheid van al deze gedachtenwisselingen, de belangrijkheid ook van genoemde
miskende genieën, maar wordt er bij deze gesteldheid der geesten níet dagelijks meer
dan één onbillijkheid begaan tegenover de evenzeer miskende, en niettemin
onmiskenbare talenten?
Zoo weinig ontkomt men aan de onrust der meeningen, dat ik waarlijk bijna
schroom gevoel om hier het werk te bespreken van een kunstenaar wiens richting
geen naam heeft, die alsnog geen verhandeling over zijn eigen streven heeft
uitgegeven en het ook wel nooit zal doen, en wiens motieven doodgewoontjes zijn
ontleend aan de wonderen der schepping. Maar het respect voor kalmbezield, niet
omziend werken, voor een doelbewust doch onopzichtig streven op eigen wijze de
schoonheid te geven, schenkt mij den moed om deze taak op mij te nemen.
Het drietal werken, door Leo Visser voor het eerst dit voorjaar op St. Lucas
tentoongesteld, trok reeds de aandacht. Niet van de toonaangevende ‘kunstminnaars’,
die altijd wachten tot iemand naam heeft of tot een kunsthandel zich van zijn werk
heeft meester gemaakt, niet van onze kunstbeschermende speculanten en
speculeerende kunstbeschermers, maar van schilders en van zulke eenvoudigen van
geest, als er gelukkig nog zijn, die nog iets mooi durven vinden omdat het hen boeit
en genot schenkt. Op deze najaarstentoonstelling waren daar een tweetal groote
composities, bij de ‘Onafhankelijken’ een groot werk en een drietal kleinere, en
wederom trok het oorspronkelijke en fijne van teekening, kleur en groepeering de
opmerkzaamheid van hen, die zich niet blind gestaard hebben op het picturale.
Hoewel zijn opleiding hem den zuiverdecoratieven kant uitwees - hij was jaren
lang leerling en helper van T. Nieuwenhuis - is Leo Visser's werk niet wat men in
den strengsten zin decoratief pleegt te noemen, althans niet ín deze, zijn uit eigen
beweging en buiten opdracht gemaakte composities. Evenmin als Van Hoytema
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bijvoorbeeld meent hij het geheel zonder toon-nuances te kunnen stellen of weert
hij strengelijk alle picturale effecten. Maar bij zijn vroeger werk, het uitvoeren en
ten deele componeeren van kleur en lijn in tapijten of behangselpatronen, leerde hij
de zelfstandige waarde, de uítdrukkingskracht en de genoegzaamheid kennen van
de vlakke figuur, als onderdeel van een compositie die alleen reeds door symmetrie,
door tegenstellingen en door rythmische werking alles kon zeggen
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wat hij wilde. Zoo had de naturalistische compositie, met haar eischen van perspectief,
haar concentratie van handeling, haar op de werkelijkheid gebaseerde verhoudingen
voor hem geen verleidingen. Alle goede kunst is op overtuiging gebaseerd, en
overtuiging werkt niet slechts positief doch ook negatief, door dadelijk te doen
erkennen wat voor het gestelde doel ballast is. Hoevelen met de gave van te teekenen
en te schikken is een angstvallig vasthouden aan uiterlijke waarschijnlijkheid, aan
een geval in den weg, wanneer toch het onderwerp eischt, dat men alleen denkt aan
een evenwichtige en expressieve vlakvulling.

LEO VISSER. SCHOORSTEENSTUK.

Men zal dan ook in Leo Visser's composities opmerken, dat hij met een
argeloosheid, bijna aan die der primitieven gelijk, de verteller blijft, al beantwoorden
zijn figuren, lijnen en kleuren aan zekere zelf-gestelde eischen van stylistisch effect
en van symmetrie.
Ik wilde dat ik het liefelijk ‘Sprookje’, de vorige maal op de Lucas-tentoonstelling
geëxposeerd, hier voor oogen had, het was zulk een voornaam, stemmig en tòch
boeiend geheel, immers was de schikking van die hertjes, en van die plantjes op den
grond, toch was ook de terugkeer der motieven en kleuren er zoo eenvoudig, duidelijk
en nawijsbaar.
Over de techniek van dit werk, die evenals de geheele trant, van eigen vinding is,
zal ik niet veel zeggen, omdat ik ze niet nauwkeurig genoeg ken en ook niet zoo
algemeen belangwekkend vind. Alleen ter verklaring van Visser's kiezen van deze
toepassing van het batik-beginsel, waarbij hij de door een kleur niet te raken deelen
afdekt, moet dit even worden opgemerkt. Bij het maken van schilderijen wordt
meestal in het geheel niet gedacht aan de plaats, waar ze zullen hangen, aan de
werking van het binnenvallende licht, zoodat schier elk schilderij op alle plaatsen
behalve één, en dan nog slechts op een bepaalden tijd van den dag, goed te zien is,
niet hier en daar blikkert en glanst. Visser's techniek ondervangt dit bezwaar, en om
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niettemin den wat doffen, egalen toon te vermijden, die zulk een gebruik van een
beperkt palet (vooral bij waterverf) zou geven, weet hij bepaalde details en partijen
op deze wijze licht en
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éclatant te houden. Hij behoeft zulk een methode bij zijn kunst, díe van fraaie,
gedurfde accenten leeft en die haar geneugte vindt in de pracht en de weelde van
dierenwereld en van bloem en plant.
Het eene der laatstelijk op de St. Lucas-tentoonstelling geëxposeerde stukken is
naar des schilders eigen opvatting meer een schets, toch is het wel degelijk van een
overwogen compositie. Een faisant zit op een tak, de kleinere takjes met loof vormen
den achtergrond, op zich zelf een fraai ornamentaal geheel. Daar doorheen kronkelt
zich een slang en sluipt een hagedis. Telkens vindt men in allerlei overgangen en
varianten de hoofdkleuren terug, overal speelt een levende lichtglans door het vlak.

LEO VISSER. TEEKENING UIT EEN ONUITGEGEVEN PRENTENBOEK.

De groote compositie echter ‘het Woud’ biedt nog meer wonderlijks, en toont den
rijkdom van vormen en kleuren, die de kunstenaar in Artis verzamelde, nog op
kwistiger wijze verbruikt. In het midden van het vlak, dat donker en geheimzinnig
is, staan drie herten, op levendige en natuurlijke wijze geschikt tot een
vrij-symmetrische groep, die door een arabeske van ranken wordt omvat. Op die
gebladerde takken zijn bonte vogels geschikt, die elkaar het hof maken, dartelen of
toekijken. Een slang bedreigt, onderaan, het middelste hert, dat schichtig omkijkt;
kikkers, muizen, bevers en ander gediert, loeren, hippen en krielen op den ondergrond
van het vlak. De rijpe, schitterende kleuren tegen het donker fond gezet, maken
daarmee een voornaam en geestig geheel, waarin waarlijk het volle, vrije, rijke leven
van het woud met zijn gediert prachig is uitgedrukt. Het moet hierbij worden
opgemerkt, dat Visser, met inachtneming van de eischen van het organische en
natuurlijke, waar het hem lust, afwijkt van de vormen, en van de verhoudingen der
werkelijkheid. Zijn dieren zijn lang niet altijd portret, zij zijn meer vertegenwoordigers
eener soort; de muizen op het laatste schilderwerk bijvoorbeeld hebben stompe
koppen, het zijn muis-achtige wezens meer dan muizen, een babykrokodil speelt een
rol, die aan een hagedis rechtens zou toekomen enz.
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Behalve de grootere werken waren op de Onafhankelijken een paar fijne bloemen plantstudies, waarbij naast de teere en doorwerkte stofaanduiding de kunstvolle
schikking tegen den mooien achtergrond was te waardeeren, en een brillante
goudvisschen-groep. Ook heeft de schilder ditmaal voor het eerst tentoon gesteld de
aardige teekeningen voor een prentenboek Baron Hippedepip, een kikkergeschiedenis
vol geest en tierigheid, waarvoor zijn vrouw de woorden en de muziek maakte. Hij
ontwerpt ook weefpatronen, damast, maakte muurschilderingen.
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Men ziet het, deze kunstenaar, vrijwel onbekend tot nog toe, heeft reeds een
eerbiedwaardig werk achter zich, en het wordt tijd dat van zijn talent notitie wordt
genomen en - gebruik gemaakt wordt. Er zou zoo verbazend veel te doen zijn voor
menschen met gaven en vermogens als die van Leo Visser, die op zoo velerlei gebied
schoonheid kunnen voortbrengen. Zijn groote kennis van vormen - een zeldzaamheid
in dezen tijd van pretentieuse vaagheden - zijn smaak en geest staan er borg voor,
dat hij telkens iets zou kunnen maken wat de moeite van het bewaren loonde en dat
zich aanpaste aan de eischen, die aan decoratieve kunst te stellen zijn. Zijn
prentenboek zou een verheugende afwisseling zijn van het vele maakwerk dat thans
de kosten en de moeite van het uitgeven waardig wordt gekeurd, zijn schilderijen
zouden als schoorsteenstuk of wandversieríng wonderen doen.
C.V.

Hollandsch aardewerk.
In de laatste jaren is men gaan in zien dat de schoonheid van een voorwerp niet alleen
en uitsluitend in de op- of aangebrachte versiering schuilt, maar wel te vinden is in
de richtige gebruikmaking van de eigenschappen van het materiaal.
Op het gebied van aardewerk zijn ongetwijfeld de Japanners daarin ons voorgegaan;
zij hebben door kleur en fijnte der grondstoffen, door menging van het glazuur, door
juiste warmtegraad resultaten weten te verkrijgen, die van een schijnbaar toevallige,
maar toch zeer bewuste schoonheid zijn.
De Fransche céramisten hebben van deze oostersche kunstbroeders geleerd door
vorm, door stof en glazuur alleen, te trachten iets moois te maken, en hoewel deze
eerste proeven wat Japansch aandeden, was het begin gemaakt tot een nieuwe richting,
een nieuwe opvatting van potterie.
Ten onzent heeft Lanooy dit beginsel in toepassing gebracht, ook hij zocht de
charme van zijn vazen en potten, van zijn schotels en pullen niet in beschildering
maar in de wijze van bewerken.
Ook in Brouwer's latere werk domineert de pottenbakker weer boven den
versierenden kunstenaar, en bij dat van Klaas Vet ging de bekoring steeds uit van de
zoo volmaakte samenhang tusschen kleur, vorm en maaksel. Reeds trof dit bij de
eerste schotels en pullen die hij, een paar jaar terug, in den Larenschen Kunsthandel
liet zien. Op de Aardewerk-Tentoonstelling aldaar kwam hij minder goed voor den
dag; maar thans heeft de Larensche Kunsthandel een kleine collectie van hem,
waarmede hij schitterend revanche neemt. Daar zijn schalen en pullen, van een
diepblauw, aan koningsblauw gelijk, met slechts kleine onbestemde kleurveegjes,
als ornamentie of liever als verlevendiging van het geheel. Deze dingen zijn van een
zoo voorname schoonheid dat men zich eigenlijk niet begrijpen kan, hoe een publiek
dat er niet tegen opziet, een goeden prijs voor een schilderij te geven, nog aarzelt
voor het met zoo'n vaasje of schotel zijn omgeving verrijkt.
R.W.P. Jr.
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ONTWERP VAN W. KROMHOUT CZN. VOOR EEN STADHUIS VAN ROTTERDAM.
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W. Kromhout Czn.
Door dr. Jan Kalf.
Artiste, on donne sa propre vie à ses creations.
ANATOLE FRANCE.
Met masten, sprieten, kabels en koorden, met bloemen, vlaggen, wapens en wimpels,
heeft Kromhout, in het kroningsjaar van de Koningin, van het deftig en statig
Amsterdam een feestelijke stad gemaakt (zie afb. 1). Het oude répertoire van eere
poorten en zegebogen - zinrijk nog in de hollandsche en vlaamsche steden van de
zestiende en de zeventiende eeuw, voor wie de renaissance niet een stijl maar een
stemming was - dorst hij toen rustig te verzaken voor een nieuwe en eigen vondst.
En hij heeft feestelijkheid aan de stad kunnen geven, door kleur en licht en de
sterk-ontroerende kracht van geometrisch lijnenspel, omdat hij, met de verliefdheid
van een schilder, gretig kijkt naar de hem omringende werkelijkheid.

W. KROMHOUT CZN.

Aan een huis in aanbouw geven de slanke masten van het tegen de muren gestelde
steigerwerk volop leven en luchtige gracie. De strakke lijnen van het want, tegen
onze fijne luchten geteekend, maken een schip een vreugd voor de oogen, en een
gepavoiseerde vloot is een volledig feest.
Staketsels van latten bouwde hij daarom tot vroolijke arabesken langs de
wallekanten en de bruggen, dat het water ze weerspiegelen zou. De roode bollen van
lampionnen hingen als door een zuidelijke zon gestoofde vruchten tusschen de masten
onder de boomen, en slanke sprieten, over het water gestoken, maakten den wal tot
den boeg van een schip. De felheid van het heraldiek palet deed hem woekeren met
wapens: flakkerende bonte vlekken, en de wapperende banen van het vlag
gendundoek, met de bolgeblazen velden van dwars over een straat gespannen lappen,
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vulden de stad met flarden van schallende kleur. De architectuurpracht van de
Amsterdamsche grachten bleef ongeschonden door den tijdelijken tooi van den
waterkant, en, als een bloem aan een vrouwenkapsel, gaf dit décor aan het schoone
lichaam van de stad een blijde feestelijkheid.
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Blanke parelsnoeren en fonkelende kraalfestoenen waren bij avond op het zwart van
den nacht gehangen, en als glanzende visioenen gleden over het donkere water
verlichte schepen.

AFB.

1. SCHETS VOOR DE VERSIERING VAN HET ROKIN.

Het waren Venetiaansche nachten in Amsterdam, waar Kromhout zelfs gedaan
had weten te krijgen, dat er tapijten langs de gevels hingen - als in Italiëzelf of het
veritaliaanschte Brugge van de vijftiende eeuw - en dat er feestverlichting in de
kamers brandde, wier vensters door hun opengelaten gordijnen de prachtige weelde
gaven te zien van bloemen en feestelijkgekleede vrouwen.....
Het was Kromhout op zijn best, die dit tot stand bracht: in al zijn schaterende
levenslust en met heel de kracht van zijn sterke fantasie.
De fantasie, die zijn gelukkigste gave is.
Het lijkt misschien wat vreemd zoo nadrukkelijk van een bouwmeester te zeggen,
dat hij fantasie bezit, omdat het ontwerpen van een bouwwerk denken in de ruimte
is, en zonder levendig voorstellingsvermogen niemand daaraan zal beginnen. Maar
ik bedoel dit voorstellingsvermogen niet alleen, doch daarbij de scheppende
verbeeldingskracht, en deze is lang niet allen eigen, die toch als bouwmeester
werkzaam zijn. Want het ruimtebeeld, dat in den geest als vóórafbeelding moet gezien
zijn van het te bouwen werk, kan zeer volkomen den architect voor oogen hebben
gestaan, zonder toch van eenig scheppingstalent de vrucht te zijn. Een betrekkelijk
arme van geest kan zoo gebouwen ontwerpen als het Vredespaleis en zoovele andere
groote werken, die stereometrische gesteldheden zijn, niet door een machtigen indruk
van schoonheid zich aan ons openbarend als noodzakelijke gestalten-toevalligheden,
maar waarvan vooral door herinnering aan bestaande dingen de vorm bepaald werd.
Het levendige voorstellingsvermogen heeft Kromhout ongetwijfeld getoond te
bezitten, toen hij de feestversieringen ontwierp, die, nooit gezien, zoo voortreffelijk
het ‘deden’ in de mooie stad: hij heeft ze tevoren voltooid in de omgeving zien staan
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en geweten, dat het goed was. Maar alleen een machtige verbeelding kon de
eenvoudige dingen uit de alledaagsche werkelijkheid samenvoegen tot een zóó
bijzonderen feesttooi.
En de détails ervan getuigden niet minder van zijn sprankelende fantasie. Niets is
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zoo conventioneel als de heraldiek, en wapenteekenaars maken in den regel de sufste
dingen. Maar Kromhout zag in de doode ‘stukken’ van de oude ‘conste van blasoene’
een mogelijkheid van wezens vol van leven (zie afb. 2). Een wapenleeuw van hem
wordt een wonder van welsprekendheid, dat, als men wil, niets lijkt op een leeuw,
maar dat toch gedachten wakker roept aan sterken adeldom en schoone kracht. Hij
vereenvoudigt iederen omtrek tot een hiëroglyph van de werkelijkheid, verslankt het
lichaam, vergroot en verwerkt de manen, de staart en den tong tot een expressief
ornament, maakt den kop een teeken van grimmigheid, en zoo van het doode
wapendier een levend symbool, dat geheimen bergt. De kracht, die de oudste heraldiek
bezat, weet zijn verbeelding te laten herleven, - gesteund door zijn schitterend
teekenen.

AFB.

2. ONTWERP VOOR EEN HERALDISCH TEGELTABLEAU.

Naast zijn levenslust, die hem altijd verliefd houdt, als het op zijn werk of een
ander idool niet is, dan op mooie dingen - welk Nederlandsch architect koopt er
moderne schilderijen als hij -, en naast zijn onstuimige fantasie, is zijn verbluffende
teekenkunst een van de onmisbare gegevens om zijn architectonisch werk te begrijpen.
Honderden reisschetsen, die al een paar maal zijn tentoongesteld geweest, laten zien
in hoe hooge mate hij de gave bezit van het beeldende schrift, dat wij teekenen
noemen; zijn vaardige techniek doet zelfs aan de hand van een schilder denken. Maar
hoezeer zijn kijk toch wezenlijk die van den bouwmeester is, blijkt uit de zekerheid
van de vormbeschrijving en uit den constructieven zin van al zijn schetsen. Telkens
vindt men, op hetzelfde blad, dat op schilderachtige manier een ‘impressie’ schijnt
weêr te geven, een plattegrond, een gewelfconstructie, zorgvuldige opmetingen van
détails, als zoovele blijken, dat de bouwmeester zich rekenschap gaf van de
architecturale oorzaak, die zijn schoonheids-aandoening wakker riep. En men behoeft
maar te zien hoe hij tot zelfs op de kleinste schaal een kapiteel en een profiel tot hun

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

recht weet te laten komen, om te beseffen, dat het een architect was, die dit zag en
opschreef.
Een teekening als zijn interieur van de Zuiderkerk te Amsterdam (zie afb. 3) heeft
juist genoeg van wat men aan ‘stemming’ wenscht voor een goeden ruimte-indruk,
beschrijft den val van het licht door de groote zijbeukvensters in het naar boven
donkerende middenschip, maar zij noteert ook alles wat de bouwmeester zou willen
weten, zij heeft ook de waarde van het architectonische document.
En als hij met een enkelen vlotten penseelstreek voortreffelijk een indruk geeft
van het porphyren fonteintje, met het

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

92

AFB.

3. DE ZUIDERKERK TE AMSTERDAM.
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mooie kinderfiguurtje van Verrocchio, dat op de binnenplaats van het Palazzo Vecchio
in Florence staat (afb. 4), dat verzuimt hij niet, in een gevoelige lijn, daarnaast, op
grooter schaal, het profiel te beschrijven.
In den tijd, dat hij leeraar was aan de kunstnijverheidschool te Amsterdam, liet hij
zijn leerlingen schetsen in het Nederlandsch museum en hij teekende dan zelf wel
met hen mee. Hij heeft van die vlugge krijtteekeningen bewaard, en ik heb er gezien
naar meubelen uit den Lodewijk XV-tijd, waar heel het palpitante leven van den stijl
- de zwelling en buiging, die aan de soepele gespierdheid van dierenvormen denken
doet - en waar ook de materie volkomen in is uitgedrukt, maar die daarbij zoo zuiver
afgeschreven zijn, dat ze als model voor een meubelmaker konden dienen. En ik
geloof, dat zijn bouwmeestersaard uit zulke teekeningen herkend zou worden, al had
hij zich nooit metterdaad een architect getoond (zie afb. 5).

AFB.

4. FONTEIN TE FLORENCE.

Hij is wel wis en zeker voor bouwmeester in de wieg gelegd, en heel zijn leven
was eigenlijk een harde strijd om die bestemming te kunnen volgen. Wat hij mij
daarvan vertelde, in de afgebeten zinnen van zijn vurige temperament en den
opgewekten toon van zijn optimisme, is zoo teekenend voor zijn wezen, dat ik het
grootendeels in zijn eigen woorden overneem.
‘Geboren in Rotterdam, een paar schooljaren in Indië. Ik kwam als 'n brute, na
tien maanden koopvaardijschip-reis, door het kanaal van Voorne-Putte in Rotterdam
terug. Op het schip de eenige passagier, vertroeteld door het volk. Teekende veel
scheepjes, kende alle benamingen van zeilen en want. Moest eenmaal per week een
vers uit Van Alphen leeren en opzeggen bij den kapitein, overigens geheel vrij om
te verwilderen.
Te Gouda lagere school tusschen kleinere jongens, later ook avondschool, waarop
ik weinig begreep. Geen H.B.S. Wou eerst “kapitein” worden, doch teekende te veel
en werd vervloekt lastig. De oplossing was, dat ik naar de Haagsche ambachtsschool
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ging, intern bij den directeur Boersma. Hier erg veranderd. Boersma was een
uitnemend man, geen artiest, maar een hard werker en belangstellend in een massa
dingen. In die dagen was ik zelf een gevoelige plant, die de minste nuanceering
opnam en alles onthield. En Boersma, die altijd blokte, hield ervan een wandeling
te maken en dan van alles te vertellen. Den driejarigen cursus van de ambachtsschool
heb ik in twee jaar doorloopen (1878-1880), en kwam daarna bij den architect Westra.
Bleef daar drie jaar. Volgde den cursus aan de Academie - in den zomer 's morgens
en in den winter 's avonds - en kreeg nog privaatlessen in ontbrekende dingen.. en
dat was geen kleinigheid!
In 1883 de acte M.O., en toen naar Am-
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sterdam, bij Gosschalk: f 60. - 's maands. Verdiende wat erbij door lessen,
prijsvraagjes etc.: 's Morgens om vijf uur op, om vóór bureautijd te werken, 's avonds,
na bureautijd dito. Ik rookte toen drie sigaren per dag - 9 cents - en dronk tweemaal
's weeks 's avonds 'n potje bier in een Duitsche kneip in de Warmoesstraat, waar ik
uit lieven mond goed Duitsch hoorde. Sacré Dieu wat een tijd van geächarneerd
werken! Tegelijkertijd een oneindig verlangen om wèg te zijn uit Holland, n'importe
waar. Vergeefsche sollicitaties naar Duitsche bureaux. Toen kwamen de antwoorden
op de Beursprijsvraag te Amsterdam. Ik heb de gansche serie geschetst en geteekend
voor het “Bouwkundig Weekblad”, kon daardoor de Antwerpsche tentoonstelling
zien en maakte meteen een rondreis door West-België. Kennismaking met den toen
fameusen Antwerpschen architect F.J. Winders, gevolgd door betrekking als eerste
teekenaar bij hem, van 1885 tot 1887. 's Avonds werkte ik aan de Academie, volgde
er den “cours d'architecture monumentale”, later de figuur-klasse.

AFB.

5. LODEWIJK XV-MEUBELEN.

Toen anderhalf jaar een studiereis, door België, Frankrijk, Italië en
Zuid-Duitschland, en in 1888 weer terug in Amsterdam. Tot '89 gewerkt bij A.C.
Bleijs, in '89 en '90 voor Jan Springer naar Londen, bij den bouw van een groot
café-restaurant. Daarna zelfstandig, maar onder de hand van 1888 tot 1900 leeraar
aan de Industrieschool van de Maatschappij voor den werkenden stand, van 1897 tot
1900, als opvolger van Berlage, aan de Quellinusschool en van 1900 tot 1910 aan
de Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers en de kunstnijverheidschool. Toen
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als hoofdleeraar aan de Academie, naar Rotterdam’....
En eerst in 1915, toen de bouw van het Amsterdamsche Damhotel moeilijk
vereenigbaar scheen met het Rotterdaamsche leeraarschap, heeft Kromhout ontslag
gevraagd van de Academie - een vijftiger nu al, die dus het beste deel van zijn leven
voor zijn architecten-werk heeft moeten woekeren met den tijd, dien het
onderwijs-geven hem overliet!
Wèlhollandsch! - maar toch niet uitsluitend een ongeluk, omdat hij van zijn gaven,
zijn smaak en zijn enthousiasme iets op jongeren heeft kunnen overdragen, die zeker
van een zoo bijzonderen docent meer hebben geleerd dan van een gewonen
onderwijsman. En hij heeft ook wel een behoefte te doceeren, want in zijn drukken
Amsterdamschen tijd stichtte hij, met de hulp van het Genootschap ‘Architectura et
Amicitia’, den Cursus voor hooger Bouwkunstonderricht, waarvan hij een paar jaar
de ziel is geweest, en hij ziet er ook niet tegen op door voordrachten en courant- of
tijdschriftartikels voor de bouwkundige opvoeding van het groote publiek wat te
doen: het is geen geheim, dat hij eenigen tijd de ‘Brieven over bouwkunst’ in de
‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ geschreven heeft....
Wanneer men aan de jaren denkt, waarin Kromhout begon zich te ontwikkelen
(tusschen tachtig en negentig) en uit zijn zelfbiografietje de namen onthield van de
architecten, bij wie hij toen werkte - Winders, Gosschalk, Jan Springer en Bleijs -,
dan kan men zich wel voorstellen in welken geest de prijsvraagontwerpen waren,
waarvan hij spreekt. Ik herinner mij er een, voor een prijsvraag te Zutfen, natuurlijk
in den trant van wat men toen ‘oudhollandsche renaissance’ noem de, maar toch al
met wat meer gevoel voor groote partijen, wat minder verloopen in tierlantijntjes, in
speelsche détails, dan het meeste dat toen gemaakt werd. En in de door Bleijs
gebouwde St.-Nicolaaskerk te Amsterdam staan een paar zijaltaren, meer op
Italiaansche renaissance geïnspireerd, waarin ik om de bijzondere gracie, die zij
bezitten, eer de hand van Kromhout dan van zijn meestal wat plompen patroon herken.
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AFB.

6. AMERICANHOTEL, GEVEL AAN DE LEIDSCHEKADE.

Bij een wat later ontwerp - voor een koninklijk paleis - durft hij de stijlgetrouwheid
al los te laten. Er zijn daar reminiscenties in van allerlei historische vormen,
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maar het streven naar een machtig silhouet overheerscht, en beeldhouwwerk is er al
toegepast op een manier, die den lateren Kromhout voorspelt.
In een prijsvraag voor een gedenkzuil der negentiende eeuw zond hij het plan in
van een ijzeren vuurbaak, een soort van Eiffeltoren, geplant op de ruïne van de
Bastille, sombere burcht, op welks rondeelen obelisken staan, en die wordt gedragen
door een hoog terras, met breede trappen omgeven, besloten binnen een muur met
overkoepelde hoekpalviljoenen en fantastisch bekroonde toegangspoorten.
Zijn eerste groote opdracht is het American Hotel te Amsterdam geweest. Men
ziet er de blijdschap aan, waarmede hij werkte. Hotel, café-restaurant en
feest-gelegenheid moest het worden, en omdat het gebouw drie fronten heeft, lag het
voor de hand in elk daarvan één van de drie bestemmingen meer bijzonder tot
uitdrukking te brengen. In den smalsten gevel, aan de Leidschekade (afb. 6), kwam
de hoteltoegang, en het lijkt wel of de bouwmeester heeft willen zeggen, dat men
een vorstelijk verblijf in dit hotel zou vinden, want hij heeft ongetwijfeld aan
Venetiaansche palazzi gedacht, toen hij als hoofdmoment van den in lichte steen
gebouwden gevel de donkere loggia koos, met het vlammende maaswerk afgesloten,
dat aan het Dogenpaleis en aan het Cà d'oro herinnert. Aan het Leidsche plein werd,
met breed front, het café geplaatst. Om gezellige hoekjes en intimiteit te krijgen,
maakte Kromhout er een overwelfden pijlerbouw van, met groote vensters, natuurlijk,
aan de straat. Contreforten tegen den muur spreken naar buiten, de gewelfconstructie
uit en zij gaven, door hun voorsprong, de hier ongezochte gelegenheid voor een
loggia, die, met een breede, zwarte schaduwbaan de groot-gehouden
benedenarchitectuur van de bovenhelft scheidt, waar de hotel verdiepingen een reeks
van kamers met betrekkelijk kleine vensters vroegen. Aan de Marnixstraat kon, naast
den hoogen gevel, die de cafézaal en het hotel afsluit, de feestzaal klinken. De lange
zaal is door herhaalde horizontalen duidelijk kenbaar gemaakt en een reeks van
rondboogvensters, met als stralende zonnen ingedeelde bovenramen - een
kaleidoscopisch motief door het fel-gekleurde glas - geeft er iets van een schuimende
feeststemming aan.
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AFB.

7. LOGEGEBOUW TE AMSTERDAM.

Het is een virtuosenstuk, dit hotel, van expressionistische architectuur vol
temperament, zooals er sinds de zestiende eeuw in ons land niet meer ontstaan is, en
met brokstukken van prachtig lichtspel - maar de
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uitgelatenheid om het bouwen schijnt er toch nog niet geheel tot een rustig
beheerschen van de vervoering betoomd.
Zijn sterke uitdrukkingsvermogen toonde Kromhout ook in hooge mate bij een
Logegebouw in de Vondelstraat te Amsterdam (afb. 7). Het is nu alweer afgebroken,
maar ik herinner mij hoe ik dikwijls ben getroffen door den van verhouding lagen
en breeden gevel, met het flauwhellende dak van een tempelfront - die iets van
mystieke plechtigheid voor mij bezat. De bouwmeester had zich beeldhouw-werk
in den tympan gedacht, hetwelk nooit is uitgevoerd, maar ook zonder die versiering
vond ik in het sobere werk, dat in sommige détails vagelijk aan Indische kunst
herinnerde, een merkwaardige wijding.

AFB.

8. TRAP IN HET ZIEKENHUIS TE GOUDA.

Bij een drietal ziekenhuizen, in Gouda, Kampen en Rotterdam, heeft Kromhout
een gelukkige kans gezien om met eigen levensvreugd anderen op te beuren. Zoowel
in Gouda als in Kampen is de eerste indruk van wie het ziekenhuis binnenkomt een
gevoel van vroolijkheid, zóó volop licht heeft hij er in vestibule en hoofdtrap
binnengevoerd en laten weerkaatsen door helderkleurige materialen (zie afb. 8).
Voor den aanleg van alle drie deze gebouwen vond hij een vormbepalend element,
een aanleiding tot groepeeren, in een door de eischen der opdracht aangewezen
onderscheiding van karakteristieke onderdeelen, als woonverblijf, operatiezaal en
ziekenkamers, en bij alle drie heeft hij den knoop van de compositie in het midden
gelegd, waar de hoofdtoegang haar natuurlijke plaats vond, en, in verband daarmede,
een voorhal en trappenhuis gelegenheid geven tot zekere monumentaliteit (zie afb.
9 en 10). Men herkent in deze met de levendigheid van beeldhouw-werk behandelde
partijen, en de torenvormen van hunne bekroningen, gemakkelijk de voorloopers
van den belfroot bij zijn raadhuisplan. Overigens moest groote soberheid worden
betracht bij deze gebouwen, en ook naar dezen eisch heeft Kromhout zich weten te
voegen. Met evenwichtige massaverdeeling bij sterk-sprekende geleding, heeft hij
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aan den achtergevel van het Kampensche ziekenhuis bekoring weten te geven. En
de rechter zijgevel van het ooglijdersgesticht te Rotterdam, waarvan het middendeel
op zoo gevoelige manier aan de flankeerende voorsprongen is aangesloten, mag met
zijn

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

98

AFB.

9. ZIEKENHUIS TE KAMPEN.
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goedgevormde en welgeplaatste vensters een voorbeeld heeten van naar schoonheid
reikende zakelijkheid.

AFB.

10. OOGLIJDERSGESTICHT TE ROTTERDAM.

De bouwmeester toont hier een zelfbeheersching, die het begrijpelijk maakt, dat
als hij, een enkelen keer, gelegenheid krijgt uitsluitend met het moderne materiaal,
het gewapend beton, te werken, de eigen stijl van de bouwstof hem gemeenzaam
blijkt. Zijn zaadpakhuis te Arnhem (afb. 11) heb ik in de werkelijkheid nog niet
gezien, maar volgens de foto lijkt het mij zuiver gedacht en met zijn metrische
wisseling van zwart en wit, zijn strakke rechtlijnigheid en welgemeten verhoudingen
een volkomen geslaagde proeve.
Toch geeft zulk werk niet de volle maat van Kromhout's kunnen te zien, zijn
fantasie is er te zeer gebonden. Hij is beter in zijn kracht, waar hij die vrijer kan laten
gaan, en tot zijn beste werk hoort daarom wat hij voor tentoonstellingen bouwde.
Met het ‘Oud-Holland’, dat hij maakte bij de tentoonstelling voor hotel en
reiswezen te Amsterdam (in 1895), toonde hij zich al dadelijk geheel op dreef. Wij
zijn de barokke neiging, die pleizier vond in zoo'n maskarade, nu wel te boven en
ook dat Kromhout, met wat meer kennis en beter smaak dan wij het ergens zagen,
oud-hollandsche gebouwen in het klein en in tijdelijk materiaal wist na te maken,
bewonderen wij zoo erg niet meer. Maar er was in den heelen aanleg iets van waarde:
het moeielijk geval, bij de verkleining der modellen, toch schaal in het geheel te
houden had hij aannemelijk opgelost, en vooral: er leefde iets van het wezen in
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van een oud-hollandsch stadje - het grachtje met zijn bruggetje, het deed wat meer
dan een tooneeldécor, het had een stemming, het was het oude na-gevoeld.

AFB.

11. ZAADPAKHUIS TE ARNHEM.

Ironie van het lot - toen Kromhout vijftien jaar later voor de Brusselsche
tentoonstelling een Nederlandsch gebouw ontwierp, dat met het ‘oud-hollandsch’
niets meer te maken had en geheel modern was gedacht, dwong hem een
regeeringscommissie zich nog eens te bezondigen aan den stijl-namaak, dien hij in
zichzelf zoo volledig had overwonnen. Hoezeer zij ongelijk had, kon hij, gelukkig,
een paar jaar later bewijzen toen hij het Nederlandsch paviljoen op de tentoonstelling
in San Francisco kreeg te bouwen en vrij zijn gang mocht gaan. Minder bekend dan
het indertijd overal afgebeelde uiterlijk van dit gebouw is, meen ik, het inwendige.
De hierbij weergegeven zaal (afb. 12) van de Indische afdeeling is een
indrukwekkende ruimte, voornaam en mooi verlicht, een zaal, die alle aandacht
samentrekt op haren inhoud, dien zij zoo weidsch en statig omvat, dat men in
eerbiedige stemming gevoerd wordt tot de voortbrengselen van een fijne en hooge
cultuur, die er te zien zijn.
Flaubert heeft kunstenaars eens genoemd ‘des natures chez lesquelles l'idée chante
et la passion rêve’ - en dit lijkt mij van Kromhout ook gezegd, die elke opdracht naar
een hooger peil verhevelt, en wiens passie het bouwen van droomen is. De voorstudies,
die hij van zijn projecten laat zien, het lijken niet de moeilijke pogingen om de eischen
van een opdrachtsgeval nuchter uit te werken tot een beredeneerd ontwerp, het zijn
intuïtieve grepen. Het is alsof hij niet het eerst de reeks van ruimten ziet, die,
samengevoegd, een gebouw zullen vormen, maar allereerst het groote geheel, de
romp, de massa, waarin dan voor al de onderdeelen plaats te zoeken is. Zijn
plattegronden zijn meestal goed doordacht, soms zelfs ware vondsten, hij offert dus
volstrekt niet aan het uiterlijk het wezen op, maar wat hem primordiaal geboeid heeft,
wat hem het eerst voor oogen stond, dat zijn niet de groote en kleine zalen, de kamers
en
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kasten, de gangen en trappen, - wat hem bezielde, dat is de heerlijke lust in het groote
blok, dat hij in de ruimte zal stellen, het massale ding, de steenklomp, waaruit hij,
als een beeldhouwer uit zijn marmer, het prachtige lichaam houwen wil, waarvan
zijn visioen de mogelijkheid hem openbaarde.

AFB.

12. TENTOONSTELLINGSZAAL TE SAN FRANCISCO. VERSIERING DOOR DEN HEER ROS.

Bouwen is voor hem het vormen van de massa, het modeleeren in groote partijen,
het boetseeren van vlakken, een huiswand hoog. Hij lijkt in zijn ontwerpen een titan,
die rotsen stapelt, hij zou een toren van Babel stichten, een geweldenaar wordt hij,
als hem de hartstocht van het visioen bezit. In driftige penkrabbels (zie afb. 13) legt
hij het eerst vast, een groot en hoog blok, hevig getourmenteerd, en nu komt het hem
heerlijke werk de fijnere trillingen van den zekeren vorm daaraan te geven. Hij streelt
de ruige materie als een zacht vrouwelijf, hij gaat met tintelende vingertoppen de
zwellingen vormen, die den glimpenden lichtval zullen roepen, en uithollen de diepe
nissen, die het mysterie van het duister geven. Een sappige waterverfteekening (zie
afb. 14) beantwoordt aan den tweeden staat van zijn ontwerp; met wellust is daar uit
een volgesopt penseel het zwart en het grijs op het blanke papier geveegd. En als
dan het visioen in een plastisch beeld is herboren, roept de bouwmeesters-redelijkheid
zijn fantasie ter verantwoording, en hij gaat nu rekenen en meten hoe de weerbarstige
materie zich in dienst laat stellen van zijn droom.
Prachtig is de wording van zijn werk te volgen in de reeks van studies voor zijn
grootsche stadhuisontwerp. Hij is in 1910 in Rotterdam komen wonen en daar vervult
hem het visioen van den machigen St. Laurenstoren. Hij schrijft erover in een hevige
verrukking. ‘Het zijn vooral de hooge stompe torens in ons land en België, die zoo'n
aangrijpend karakter dragen. Men kan ze voltooid noemen en even goed onvoltooid.
Het eene zijn ze als bereikbaar menschen-werk, het andere als onbereikbaar ideaal.
Een kerktoren moet wel onvoltooid blijven, zooals een wereldgodsdienst wellicht
een begin heeft, maar geen einde. Het is haast niet te gelooven, dat zulke bouwwerken
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“ontworpen” zijn. De duizenden werklieden die eraan werkten, moeten allen de kerk
en den toren in hoofdvorm voor zich gezien hebben, zij bouwden slechts na hetgeen
ze in gedachte zagen; de steenen werden gestapeld al hooger en hooger en op een
goeden dag scheidden zij uit en de toren was er. Zoo vanzelfsprekend zijn deze
monumenten’
Hij roemt in den toren ‘de grootheid en onverstoorbare massaliteit van den sober
gedetailleerden, breedvoetenden, reuzehoogen steenklomp, eeuwen oud, die niet
gebouwd is, maar als vanzelf harmonisch opgegroeid, opgestuwd door hooger
machten, die, voortgekomen uit en dienende voor een gods-
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dienst, ten slotte een uiting daarvan geworden is met het mysterieuze en
ontzag-afdringende van monumenten uit architectonisch godsdienst-begrijpende
tijdperken.’
En het is alsof hij de diepste verlangens uitspreekt van zijn eigen scheppingsdrang,
als hij van den ouden toren lofzingt: ‘Daar zijn toegangen en doorgangen, doch is
het niet alsof die doorgangen uitgespaard zijn? Daar zijn hoog opstijgende trappen,
maar let wel, die trappen zijn niet aangebracht, ze zijn kunstig uit de massa als
gehouwen, men wentelt naar boven, met links en rechts, onder en boven, steen, alles
steen; men zit in de steen als een worm in een eikenstam.
Nergens krijgt men den indruk van een groot ommuurd hol ding; zelfs daar waar
men dwars door de groote lichtsleuven de lucht aan de andere zijde kan zien, zijn
die openingen als uitgestoken uit de steenmassa, die groeit en met even bewogen lijn
naar boven opwerkt om ergens heel hoog te eindigen.’....

AFB.

13. SCHETSEN VOOR EEN VREDESPALEIS.

Uit denzelfden tijd (October 1911), waarin hij dit schreef, is de schitterende
torenfantasie (afb. 14), vlot neergezet met wat krijt en waterverf, waarin hij rimpelloos
het klaar visioen, dat hem voor den geest stond, heeft vastgelegd in beeld. Een prachtig
ding is deze schets, die aan een teekening van Bauer doet denken, het werk van een
bouwmeester, die schilder had kunnen zijn. Het is ook geen gebouw, dit
indrukwekkende getorente, maar de droom van een, die verliefd op bouwen is.
Als Kromhout dan aan zijn raadhuisplan begint, gaat hij den droom verwezenlijken,
van het getorente een toren maken, en grijpt er de gedachte uit van een massalen
belfroot als machtige hoofdpartij voor zijn stadhuisontwerp. Met al zijn kunnen
verdiept hij zich nu in het houwbaar maken van zijn droomgezicht. Nu teekent hij
op geruit papier, aan maat zich bindend, een uitvoerbare benadering van zijn visioen,
en hij legt calqueerpapier daarop, en teekent, in den derden staat, een prachtige
krijtschets, al rijp in menig onderdeel (afb. 15). Variaties, die hem invallen, worden
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opgeschreven, de verschillende vondsten ten slotte geschift, en zoo groeit er een
volkomen doorwerkt torenplan, in een strakke projectieteekening samengevat
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en nader toegelicht met de teekening op groote schaal (1:20) van een brokstuk, waarin
voor elk onderdeel de zuivere vorm is afgeschreven, de steensnee en de voeging
vastgesteld (afb. 16).

AFB.

14. FANTASIE VAN EEN TORENBOUW.

Hier is nu wel die bewogenheid in de rust, waar Kromhout naar zoekt, die uittrilling
van een massalen romp in teedere vormen, en hier is ook in het bouwwerk de diepere
zin gelegd van het ‘monument’ door een uitgewerkt versieringsplan, dat te denken
geeft, omdat het gedachten uitbeeldt (zie de buiten-tekstplaat).
Maar het is meer een toren dan een stadhuis: de bouwmeester heeft ‘het nieuwe
raadhuis van Rotterdam’ vooral gezien als het symbool, dat in steen de enorme vlucht
zou verzinnelijken van de moderne koopstad met haar grootsche havenbedrijf. Als
jongen was hij op een klein zeilschip door een kanaal als een binnenvaart in Rotterdam
gekomen, en veertig jaar later zag hij daar het wijde water, waar raasde het ontzaglijke
scheepsbedrijf. Hij heeft vooral aan dit door de stad volbrachte reuzenwerk gedacht
van die tot zeearm verdiepte en in havens uitgedijde rivier, en aan de trotsche
zeekasteelen, die er bij tritsen binnenkomen met elk getij. ‘Representatief’ moest
daarom het raadhuis worden, een klinkend gedenkstuk voor den opbloei der stad.
Dat was zijn toren, en daaromheen zocht hij plaats voor de bureaux van de
gemeente-administratie, terwijl hij het hart van het bestuur, de vergaderzaal van den
Raad, in den toren geplaatst had.....
De oplossing was niet gelukkig - maar is het wonder als het kantorengebouw wat
onder den druk geraakte van het symbolische monument? En is een dergelijke
onvoldragenheid niet een tamelijk gewoon verschijnsel bij prijsvraag-ontwerpen,
waar het feit, dat niet onmiddellijk voor de levende realiteit, maar alleen voor een
mogelijkheid gewerkt wordt, de inspiratie zoo licht doet stokken?
Met zijn laatste groote ontwerp - voor het Amsterdamsche Damhotel - heeft
Kromhout de eenheid van zakelijken opzet en monumentale gestalte volkomener
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bereikt. Het geval schijnt mij niet gemakkelijk, want het moderne hotelbegrip heeft
allerlei trekken, die voor een kunstenaar weinig bezielend lijken. Het persoonlijke
‘wonen’ is er vervlakt tot een voor allen gelijk en gelijkvormig onder-dak-zijn, de
warme huiselijkheid vervangen door de koelheid van werktuigelijk gemak en
verstandige gezondheidszorg, de betrekking van gastheer tot gast zoo goed als
opgeheven voor die van leverancier tot klant. Men woont niet in een hotel, maar
slaapt en eet er, het is een volmaakte kazerne met spijsfabriek. Het eene hotel is nu
ook licht
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zoo goed als het andere, en voor den bloei van het bedrijf is daarom de moderne
reclame noodig, die iets tot het middenpunt van belangstelling weet te maken door
voortdurend en op alle mogelijke wijs de aandacht erop te vestigen.

AFB.

15. SCHETS VOOR DEN TOREN VAN HET ROTTERDAMSCHE STADHUIS.

Voor zijn ontwerp weet Kromhout nu uit deze gegevens de elementen te grijpen,
die een schoonheidsindruk kunnen geven: de groote afmetingen, de regelmaat en het
sterksprekende silhouet, dat de oogen tot zich trekt en gemakkelijk een
herinneringsbeeld zal vormen (zie afb. 17). Het hotel staat met zijn voorgevel aan
den Dam en langs dit front golft de groote verkeersstroom van zuid naar noord. Hij
bouwt nu, om een het licht toevoerende binnenplaats, vier vleugels, schuift de twee
zijdelingsche, langs den voorgevel heen, zoo vèr mogelijk het plein op en verbindt
hunne voorsprongen door een terras, waarboven een loggia, die een balcon draagt.
En de snijdingskwadraten van de zijvleugels met het voorgedeelte bouwt hij op tot
stoere torens, wier levendig afstervende omtrek aan beide richtingen van het verkeer
vanzelf de aandacht vraagt.
Ik voor mij vind de reeks van groote bogen, waarmeê het gebouw op den grond
staat, en het maliewerk, dat de loggia afsluit - al had de ontwerper daar zijn goede
reden voor - niet van gelijke waarde als den hoogeren opbouw. Maar den grooten
hoofdvorm acht ik daarom niet minder bewonderenswaardig. Een illusie van
grootschheid geeft dit zoo echt gestapelde, gebouwde, bijna gegroeide werk, waarbij
in een nuchtere opdracht de mogelijkheid van monumentaliteit is gevonden en bij
alle redelijkheid het leven niet verstikt: van het kamertjesgesticht, dat een hotel is,
een indrukwekkend geheel, een gebouw gemaakt.
Dit te vermogen is Kromhout's zeer persoonlijke gave.
Zijn ontwerp voor een koninklijk paleis projecteerde aan weidsche terrassen een
koepelbouw als voor een kathedraal; zijn
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plan voor het Vredespaleis, met die twee prachtige slanke torenspitsen, laat hem
overweldigd zien door de gedachte aan de majesteit van den wereldvrede; zelfs voor
een Rotterdamsch kantoorgebouw vindt hij een imposante belichaming, en als hij er
zich toe zet een metamorfose te ontwerpen voor den Dam te Amsterdam, heeft hij
het visioen van een dreunend monumentalen pleinbouw en loopt voor dat grootsche
uitzicht het gevaar, dat zijn plan als een ideaalplan zal worden beschouwd.... dat wil
zeggen, op zij gezet.

AFB.

16. DÉTAIL VAN DEN ROTTERDAMSCHEN STADHUISTOREN.

Het is mij nu om de architectonische verdiensten van al zulke ontwerpen niet te
doen, maar om wat zij van den geest van Kromhout vertellen en daardoor van zijn
beteekenis voor de ontwikkeling van onze bouwkunst.
Naast Berlage, den grooten pionier, wiens redelijkheid - vooral noodzakelijk als
critiek, als zuivering, na een eeuw van schijnschoon - ons een architectuur kon
brengen, die weer een kunst van bouwen was; naast De Bazel, wiens wijsheid, in de
allerstrengste zelfbeperking, ons iets teruggaf van de stille, ‘klassieke’ schoonheid,
en, met de wetten van getal en maat, een nieuw gevoel voor verhoudingen en het
begin van een nieuw ornament - naast deze twee, moet ook Kromhout worden gesteld
onder de wegbereiders van een moderne bouwkunst, om zijn vast vertrouwen op de
almacht van de fantasie.
Doel en vorm wil hij niet miskennen, maar hij zoekt nog iets meer: hij wil het
kloppen van het leven leggen in een bouwwerk, hij wil een eigen beweging geven,
iets als een trilling, aan het ruimtebeeld, dat een gebouw is. Zooals hij zelf van zijn
Damhotel gezegd heeft: ‘in 't algemeen is gezocht naar een massale architectuur wat
de hoofdmassa betreft, met gebruikmaking van levendig bewegelijke motieven, die
'n zekere vibratie moeten brengen in de te bereiken architectuurrust.’
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Hij maakt een bouwwerk expressief, zet de werkelijkheid in een sfeer van illusie,
en draagt op die manier ertoe bij, dat een gebouw weer een ding zal worden, dat den
menschen ná staat.
***
Kromhouts belangrijkste ontwerpen zijn onuitgevoerd gebleven. En al te zelden
verneemt men, dat zijn talent zich wijden kan
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aan werk van de beteekenis, die, voor een man van zijn postuur, men het liefst zou
wenschen. Misschien beduidt dit wel een hulde - in een tijd en een land, die hun
voornaamste bouw-opdrachten bij voorkeur niet aan de weinige kunstenaars geven,
die daarvan wellicht ‘monumenten’, zeker eerbiedwekkende pogingen maken zouden.

AFB.

17. ONTWERP VOOR HET DAMHOTEL.

Ons past het eer den tijd en het land dan de kunstenaars te beklagen, die ten slotte,
om hunne gaven, toch de benijdenswaardigen zijn. Maar ik betwijfel, of wij wel
altijd voldoende trachten althans in eerbied hun terug te betalen wat zij aan
onbaatzuchtig werk ons geven, wanneer zij, als Kromhout, trots alles, trouw blijven
aan hun kunst.
November 1916.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

107

Bij werk van de Toulouse Lautrec,
door Johan de Meester.

LENDER. TÊTE SEULE. (LITHO).

Vacantiedagen in Gelderland; Arnhem en de omtrek vol gasten. Ik klauter een
heuvelstraat van Sonsbeek op en, grilligste der zonderlingheden: het is alsof ik l a
b u t t e beklim, of ik dertig jaar terug ben. Der toonkunst macht over een geenszins
muzikaal wezen! Want ja, wat ik hoor, i s van de b u t t e , een lied van Montmartre,
een lied van Bruant: een jongeling zingt het en tokkelt guitaar.
Les rupins i's s'en vont, l'été,
Aux bains d'mer, chacun d'leur côté.
Pour respirer en liberté
Et r'prendre haleine.
Moi, j'peux pas m'payer les bains d'mer:
Pour mes six ronds, j'prends l'chemin d'fer
Et j'vas respirer un bol d'air
Au bois d'Vincennes
Prettig ontroerd sta ik stil en luister. 't Is hier een weg van weeldehuizen aan den
zelfkant der stad, tegenover het landgoed-desadels, nu stadspark, Sonsbeek. Dik was
de lucht, tot vóór een uur; toen bracht de lieve wind zuivering: gebroken, werden de
wolken wat prachtigs. Grauw bleef het op de fijne verschiets-neveling der Betuwe;
maar bovenom mij heeft de wind alle gebrokenen in het zonlicht gelegd en die flarden
werden grootsche gevaarten. Als opgeheven, als opgeveerd, drijven ze, bandeloos,
dwaas van vorm en toch, hoe schoon, door de oneindigheid van het blauw; zwaneblank
boven de aanbronzende koepels van groen der boomen.
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Et j'vas respirer un bol d'air
Au bois d'Vincennes!
Zooals er menschen geweest zijn of nog zijn, die den eigenaar van een duur huis
Jozef Israëls' kunst-der-armoe misgunnen; zoo heb ik een tijd doorleefd dat het hooren
van dit, hier, mij hadde geërgerd. Tegenover Sonsbeek te wonen en dan, braaf
tokkelend, te zingen:
Les pauvres gueux sans feu, ni lieu,
Qui trouv'nt de quoi s'faire un bon pieu,
Sous l'oeil caressant du bon Dieu,
Au bois d'Vincennes....
Nu voel ik louter nieuwsgierigheid, hoe de geest van Bruant hier verzeild raakt. Maar
is het niet al c a b a r e t , wat men tegenwoordig in Nederland hoort? Verkade doet
Speenhoff beurtelings in de drie hoofdsteden na (voor Den Haag, adres: ‘Kurhaus’,
‘la plage’); zijn vrouw lispelt er Musset; en een echte sinjo die N.N. heet, vraagt een
spotlach voor het inderdaad
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vaak namelooze leed van den halfbloed. Verder is het háást alles import, maar hoè
gaat deze er overal in! Luxor, Musis, Theeschenkerij, alle drie hebben ze hier hun
dagelijksch strijkje met cabaret-muziek; ontzenuwd gevedel van een zinnelijkheid
zonder hartstocht en een perversiteit zonder kracht.. De kracht, ja! oorspronkelijk
was die er wel! Bruant had zijn charlatanskant, hij was een tooneelspeler. Wanneer
hij de mouwen van zijn buis omsloeg, zoodat de polsen vuurrood werden; en uit de
lâ, waar al de halve franken voor zijn kleine biertjes in vielen, een glanzig broodmes
nam, om, dit zwaaiende te vragen: ‘wilt gij, dat ik zing L a C o m m u n e ?’ dan
speelde hij een grove komedie. Maar verzen schrijvende, speelde hij niet. Was niet
bijna heel de Montmartre-kunst hem hierin gelijk, dat zij griezelig onoprecht kon
zijn en in andere momenten van volkomen eerlijke heftigheid? En is deze
tweeslachtigheid niet gemakkelijk te doorgronden, ook wanneer men de winzucht
uitschakelt? Montmartre zelf was en is immers tegelijk de berg der triviaalste
pretzoekerij: pret, nooit anders dan voor geld; en van de hartstochtelijke idealen der
jonge, en zelfs der oudere dichters en schilders! De kunst van Montmartre is te goeder
trouw, - is toomeloos-revolutionair, en zij is veile Venusdienst, daar zij den hartstocht
beleedigt door vreugde te willen vinden in prostitutie. Zij weet zonder rhetoriek
humanistisch te zijn, vol innige deernis, roekeloos dóórdringend tot het lijden, dat
zij blootlegt in volle afzichtelijkheid, zoo, dat zij meelij, en meer, ook verzet wekt.
En tevens is zij beestachtig wulpsch: tegen het dierlijke zonder verzet, willende
toegeven aan het verlangen in lofspraak die vol leugen is, daar zij getooiden schijn
geeft voor werkelijkheid.

LE MARCHAND DE MARRONS. (LITHO).

Tegen die onoprechtheid in en zich het hybridische der aandriften welbewust,
heeft Toulouse Lautrec met zijn kunst van de almacht en van de smart der passie
getuigd. Aan hem was het alles tweeslachtigheid;
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doch zoowel het leed over inwendige verdeeldheid, als de beide ingevingen onderging
hij als sterke bezielingen en in deze vlammen van zielebrand is die kunst van
verlangenslijden geboren: niet beurtelings, steeds tegelijk het vrouwdier in verrukking
prijzend en het vervloekend; vol deernis ook steeds voor het fel verachte.
Het in krachtsbesef ontstaande begeeren te hebben naar het volkomene, absolute;
steeds als een werkelijkheid de visie met zich om te dragen van vormen welke tegelijk
klassiek en natuurlijk zouden zijn, van volstrekte gaafheid in lijn èn kleur; en louter
gebroken kleuren te zien, niet anders dan onzuivere lijnen, fletsheid, verflensing, het
ziekverbleekte; misvorming, de lijn die een spot is der schoonheid; en al dit leelijks,
dat ziek is, vol leven, vol drang tot leven en levenskracht zelfs; een niet te
vermeesteren eigen-kracht, een niet te toomen dringen en drijven, een niet te grijpen
eigen-bestaan: ziedaar, wat dit gemoed doorleefde, wat het, schouwend en - met
eenzelfde realiteit - zich verbeeldend te zien, met den blik der ziel dóórzag en
doorlééd.

UN VIEUX RUDE. (LITHO).

Zelf ongezond en zelf mismaakt, zag hij zich omgrijnsd door wezens die wanstaltig
waren en lonken dorsten en tot wier lokken hij werd gedreven. Hij zag ze leelijk en
nochtans schooner, veel schooner dan zich; immers wáren zij hem begeerlijk en wist
hij nooit te worden begeerd. En als een stut tot zijn verlangen, als een triomfantelijke
rechtvaardiging er van, voelde hij telkens in zijn broze lichaam het forsche
geestesbesef opstralen, dat hem de werkelijkheid verbeteren, de illuzie tot levende
waarheid invorm-gieten deed; dat hem als den meerdere van het verlangen stelde,
daar hij als een god schiep, waar niets was dan zijne verbeelding, of, sterker nog,
omschiep tot schoonheid, wat was wanschapen en tijdens het bestaan verder bedorven.
En altijd weer lokte dat leelijke, en wist hij zich zwakkeling en meerdere tegelijk,
ondergaand de verleiding en, kunstenaar, in zijn zwakte zich sterk wetend, immers
uit haar
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voedend zijn kunst. Onderdompelend in orgieën, leek hij de felste der verlangers, de
ergste der, al het andere vergetende genieters; en bleek hij opeens de
steeds-zich-bewuste, de eenige die zich vergeten nooit kon: vergeefs hunkerend naar
en zich inspannend om te drinken uit de Lethe - en voor d i t leed beloond in zijn
kunst.
Het wezenlijk-volstrekte nooit en altijd dit het eenige wetend. Kunstenaar van de
werkelijkheid en nooit haar bereikend dan met de gedachte. In schoonheidsbehoefte
tot het decoratieve aangetrokken, doch zinnenslaaf van het werkelijks om hem. Steeds
de feitelijkheid de hunkering brekend: haar wegblazend als een kind de pluisjes der
hondsbloem doet - als damp.
***

LUCE MYRÈS. (LITHO).

De Toulouse Lautrec.
Zou hij de Republiek nooit voor een verwording hebben gehouden, de Demokratie
voor een onrechtvaardigheid: deze Demokratie?
Onder het a n c i e n r é g i m e zouden princessen de openlijke hulde van zijn talent;
misschien, al ware dit in het verborgen, het zeer bescheiden eerbetoon zijner oogen
en zelfs van het gefluisterde woord gedoogd hebben. Als gelijke waar' hij gezeten,
weliswaar aan het beneden-eind der tafels van edelen, van natuurlijkerwijs in alles
bevoorrechten, van hen die feitelijk alleen meetelden. Hij, kunstenaar-oudadellijke,
zou als een zonderling, als dwaze uitwas zijn beschouwd door zijn ranggenooten,
die voor het meten zijner waarde hun degen naast zijn penseel gelegd, en elke
wraakpoging van zijn teekenstift met de puntigheid van hun wapen gestraft zouden
hebben. Doch aan de houdingen en bewegingen hunner lichamen, aan hun in kleurige
welomslotenheid naar den eisch gekleede slankheid, zou zijn oog te benijden: ook
te bewonderen hebben geweten; en maten de leelijk gekleede b o u r g e o i s van thans
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zijne kunstenaars-verdienste niet naar wat de pen van hun koopmansboek meer en
geregelder opbracht dan zijn kleurkrijt vermocht en zijn rusteloos potlood?
IJdelheid zou hebben meegewerkt aan de waardeering der edele vrouwen, gelijk
aan de opgedrongen belangstelling der matronen, die nu hem met begunstiging
verschrikten; der rijke courtisanes, wier veilegastvrijheid somtijds hem duldde, doch
slechts voor even en uit een gril. Uit ijdelheid zouden die edele vrouwen tot wellicht
nog andere deuren dan van heur salons hem hebben toegelaten, opdat de kunstenaar
toch haar bekoring aan de vergetelheid ontrukte. Doch daarmede zou hem een
intimiteit, ook van geestelijken aard zijn geopend, in welke de
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FEMME ASSISE AU CAFÉ, AVEC SON CHIEN. (LITHO).
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LENDER DEBOUT, EN COSTUME DE VILLE. (LITHO).
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edelman thuis zich gevoelen, en de verdeeldheid tusschen den invloed zijner geboorte
en dien van zijn talent althans nu en dan verdoezeld worden kon.
Lautrec vond, thans, Versailles verlaten; het koninklijk paleis een dwaas, hol
rariteitengebouw; het ledikant van den R o i S o l e i l , tot hetwelk zijne voorzaten,
dank zij hunne geboorte, naderen mochten, en zelfs de c h a m b r e s d e l a R e i n e ,
waarin immers z i j en z i j en ja, ook h i j uit zijn geslacht, eenmaal toegang hadden
gekregen - al die hoogste heimelijkheid vond hij geschonden, besmeurd door de
botste nieuwsgierigheid, als des verledens failliete boedel.
Versailles leeg, Montmartre vol leven: anders - maar even wreed als het hof.
Deze wreedheid hebben de licht-geraakte zelfzucht en de even licht-gewekte
menschlievendheid van Lautrec gelijkelijk ondergaan. Zijne gevoelens, als die van
velen. En als zoovelen is hij beurtelings wreed geweest en teeder; doch zijne uiting
aller gewaarwordingen is ongewoon gebleven door sterkte: nijpend wrang, van felle
forschheid, ontstellend door een verrassend synthetiseeren, dat aan wat zóó vaak
afgebeeld was, nieuwe vormen scheen gevonden te hebben; een ongezienheid: bruut
en monumentaal tegelijk, of, integendeel, schijnbaarvluchtig, nù den aristocraat
openbarend door beschouwing als-uit-de-hoogte: de kijk lijkend, louter van een
flaneur.
De intensiteit dezer spelenderwijs neergekrabbelde afbeeldingen van de
monsterachtigheid vol reëel-karakter; van de, perversiteit opwekkende of
aantrekkende, verbleeking, vermagering, rééds-afgeleefdheid; en van de, alle
romantiek overtreffende, nooit te vermoeden of te verzinnen grilligheid der
onophoudelijke contrasteerende-verschijningen in het groote-stads-bestaan, nergens
zoo onvermijdelijk, zoo vanzelfsprekend, zoo.... natuurlijk als in dat leven van
uiterste-tweeslachtigheid op Montmartre: - de innerlijke-kracht, door Lautrec ontdekt
of gelegd in die met-de-geboortemeegekregen, die zoo-taai-volgehouden ziekelijkheid
en verwording, zij maakt zijn arbeid voorbeeldig ‘modern’, d.w.z. voor-alle-tijden,
als vol-krachtig één tijd gevend.
De - hier afgebeelde - duur-gedoste; slavin der mode, door die heerschend; is het
levende-beeld van de tegenspraak, welke ook déze - gróóte - hedendaagsche
kunstenaar niet moede werd, aan het leven af te luisteren. Zij is een verschijning der
leelijkheid en nochtans heeft zij onloochenbaar gratie; zij is mager, alsof haar lijf
reeds louter knekels ware, en niettemin wekt zij gedachten van wellust; hare
gelaatstrekken plooien reeds tot een skelet saam, doch nooit heeft
doodendans-verbeelding den dood een lokkender mond gegeven, en hare omverfde
en met glansvocht doorgoten oogen schitteren van natuurlijken lonkglans, zijn de
almachtige lokking van leven. Alles is opmaaksel, onnatuur, chic; maar daarmee is
zij de na te bootsen noch na te volgen p a r i s i e n n e , in de frivole bevalligheid eener
uit diepste ellende voortgekomen, daar bewaarde, als door de riolen gesleurde
aangeboren-voornaamheid; geeft zij het distinctief van een ras.
Arnhem, Oogstmaand 1916.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

114

Pompeï,
door Emilie van Kerckhoff.
(Slot).

FRIES MET AMORETTEN IN HET HUIS DER VETTIERS.

Het is vooral d e k u n s t van Pompeï, zooals zij na zoovele eeuwen in haast
ongeschonden staat tot ons is gekomen, die zulk een groote aantrekkingskracht op
ons uitoefent.
De basis, waarop de Grieksche kunst in al hare uitingen rustte, was zóó gezond
en levenskrachtig, dat ieder land en volk, dat haren invloed onderging er voor immer
de schoone en blijde gevolgen van te zien geeft.
Pompeï toont ons dien invloed niet in zijn meest grootschen vorm en wij moeten
hier geen Parthenon-fries van Pheidias of een Apollotempel van Olympia verwachten.
De kunst van Pompeï is de kunst der kleine dingen, toegepaste kunst, zooals wij
het in onze moderne fraseologie uitdrukken. Zij geeft ons eene kunstindustie van
groote rijpheid en verfijning. En in de bekoring, die van deze werken uitgaat, ook
op ons, verwende en kritische kinderen der 20e eeuw, openbaart zich de macht van
den Helleensch-Italiaanschen geest.
Zooals zelfs in de tijden van Hellas' grootsten bloei de kunstenaars handwerkslieden
bleven en er trotsch op waren dat in volmaaktheid te zijn, zoo was ook de
Pompejaansche kunst het produkt van vaklieden, wier namen slechts zeer zelden met
hunne werken zijn blijven leven. Zij bloeide door bestellingen van burgers met een
uitgesproken liefde voor het bezit van mooie dingen, die eene dagelijksche vreugde
voor hen waren, doch met bescheiden middelen om aan die smaak te voldoen.
De handige beeldhouwers en schildersdekorateurs dier dagen kwamen aan hunne
behoeften tegemoet, zoowel op artistiek als op materieel gebied. Daar in iedere
Romeinsche stad het gemeenschapsleven gekoncentreerd was in de p u b l i e k e
g e b o u w e n en het persoonlijke leven in d e w o n i n g , zoo geven ons deze beiden
het volmaaktste beeld van de behoeften en kunstuitingen van geheel het volk. En om
ons daarvan eene eenigszins duidelijke voorstelling te maken hebben wij wat ons
van Pompeï rest op dat gebied wat nader te beschouwen. Binnen de verbrokkelde
muren der Pompejaansche huizen met hunne vervaagde schil-
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deringen en gebroken zuilen bespeuren wij toch nog eene vluchtige essence van het
leven van voorheen. In den aanvang echter komt ons het geheele bouwplan en de
verdeeling totaal onvereenigbaar voor met hetgeen wij als het ideaal eener prettig
bewoonbare en gemaklijke woning beschouwen. Willen wij evenwel de
Pompejaansche huizen naar waarde schatten, dan moeten wij onze moderne begrippen
opbergen en er ons rekenschap van geven, wàt zij voor hunne eigenaars beteekenden
en welke eischen klimaat en samenleving aan woningbouw en inrichting stelden.
Die inwoners waren degelijk op eene zekere weelde en op eene zekere mate van
gemak gesteld, doch zij hadden daarvoor een anderen maatstaf dan wij hebben. - Het
was in de provinciesteden mogelijk, dat ieder eenigszins wèlgesteld gezin eene
afzonderlijke woning had. De grootste huizen in Pompeï beslaan zelfs wat men noemt
eene geheele isola (eiland) door vier straten begrensd.

RUSTBANKEN IN EEN TRICLINIUM.

PLAATSING VAN TAFEL EN RUSTBANKEN IN HET TRICLINIUM.

Dikwijls echter werd een afgescheiden, aan een der straten grenzend deel, voor
winkels en werkplaatsen verhuurd, zooals men ook nog heden ten dage bij vele der
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Romeinsche en Napolitaansche paleizen ziet gebeuren. Dat gaf levendigheid en druk
verkeer in de straten.
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TEPIDARIUM DER THERMEN.

Terwijl bij ons de gevel een hoofdmoment van den geheelen bouw
vertegenwoordigt en de mooiste vertrekken aan den voorkant der woning zijn, waren
de gevelmuren bij de antieke huizen geheel glad en zonder versiering en alleen de
bovenverdiepingen hadden kleine vensters. Het geheele huis kijkt naar binnen en
niet naar buiten. In Oostersche steden vindt men dat principe, dat een logisch gevolg
eener andere levensbeschouwing dan de onze is, ook heden ten dage nog volgehouden.
Pompeï moet feitelijk in zijn Romeinschen bloeitijd veel overeenkomst met eene
Oostersche stad gehad hebben.
Wat wij ons ‘huiselijk’ leven noemen, heeft toch altijd nauwe betrekkingen met
de buitenwereld: ons huis staat open voor ieder, die wil binnentreden en wie er
binnenkomt treedt dadelijk in het heiligste der heiligen: onze huiskamer. En zelfs in
onze kamers hebben wij door groote vensters, deuren en balkons direkte verbinding
met de straat. De ouden echter behoedden de intimiteit van hun huiselijk leven op
de meest uitgesproken wijze: men begeerde in de eigen woning totaal vrij te zijn en
niet naar buiten uit te kijken. En nog veel minder duldde men, dat buurlieden
nieuwsgierige blikken in het heiligdom van het familieleven zouden kunnen werpen.
Voor hen gold het: ‘My house is my Castle’ in den strengsten zin. Wanneer een of
andere onbescheidene in de woning trachtte door te dringen, dan werd hij dadelijk
bij den ingang afgeschrikt door den wachtdoenden portier en door het ‘Cave Canem’
(wacht u voor den hond!) dat door een in mozaïek afgebeelden kettinghond vóór in
de vestibule gesymboliseerd werd.
In onze oogen zijn de meeste Pompejaansche kamers buiten alle verhouding klein.
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MUURSCHILDERING IN HET HUIS DER GLADIATOREN.

De oude Romeinen echter leefden veel in de openlucht, hetzij in de Thermen en op
het Forum, hetzij in de open ruimten der eigen woning. Zij gebruikten hun huis,
zooals zij hunne bedienden gebruikten: voor iederen tijd van den dag waren er
verschillenden vertrekken, evenals iedere slaaf of bediende slechts een hem alleen
toegewezen taak te vervullen had. Zoo was er in de voorname huizen niet één
eetkamer, er waren er meerdere van verschillende grootte en ligging, die werden
benuttigd al naar gelang van het jaargetijde en het aantal gasten. - De slaapkamers
waren klein en donker en kwamen allen uit op het open Atrium en Peristilium. Maar
daardoor waren zij koel in de heete zomermaanden en men moet niet vergeten dat
in de betere huizen de centraalverwarming - voor ons eene luxe van den modernen
tijd - vrij algemeen was. - De z u i l is het karakteristieke motief voor de architektuur
van het Zuiden. Zuilengangen geven schaduw en koelte, terwijl zij toch frissche lucht
en licht binnenlaten. Zij waren noodig niet alleen voor publieke gebouwen, doch ook
voor de partikuliere woningen. Ieder huis, hoe bescheiden ook, had hier zijn
zuilengang, die Atrium of Peristilium omgaf. De binnenruimten werden tot tuinen
gemaakt met sierplanten, bamboe, klimop over latwerk geleid, en fraaie bloemen.
Het behaagde den ouden het spiegelen van water tusschen het groen te zien en het
ruischen ervan te hooren; vandaar de groote voorliefde voor vijvers en fonteinen van
allerlei afmeting. Dikwijls werden deze miniatuur-waterwerken tot eene Spielerei,
zooals op onze landhuizen der 18e eeuw. Zij gaven echter ook aanleiding tot het
vervaardigen van zeer bekoorlijk, dekoratief beeldhouwwerk: soms dienen
satyr-maskers en dieren-
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koppen tot spuiers; dan weer ziet men een jeugdigen Faun, die een wijnzak torscht,
waaruit het water spuit, of het zijn vrouwen- en kinderfiguren, die het uit amphoren
laten stroomen. De vruchtbare, speelsche geest der Pompejanen verlustigde zich in
het aanwenden van dergelijke, aan de natuur ontleende motieven in eene omgeving,
waar zij weder met de natuur zelve in aanraking kwamen. De gezeten kooplieden en
magistraten van Pompeï zorgden er wel voor, dat zij dagelijks hunne oogen konden
verlustigen aan fraaie kunst- en gebruiksvoorwerpen. De vloeren waren bedekt met
mooie mozaieken, meestal in geometrische patronen, waarbij de meander of golflijn
een groote rol speelt. Soms waren het schilderijen in mozaiek, zooals het beroemde
van den Alexanderslag, dat zich in het tablinum van het Huis van den Faun bevond.
De muren zijn met rood, grijs of zwart geschilderd stucwerk bedekt, verlevendigd
door randen met arabesken en in de open vakken met schilderingen van mythologische
voorstellingen, die, met handigheid en smaak uitgevoerd, de bezitters herinnerden
aan de Grieksche meesterwerken, waarvan zij meestal de kopieën waren. Ook de
zuilen waren met stucco bedekt en meestal rood of geel geschilderd, want de liefde
voor het polychrome was den Pompejanen aangeboren als eene erfenis van hunne
Grieksche voorouders. Op zuilen en voetstukken stonden fraaie bronzen en marmeren
beelden, zooals de Narcissus, de dansende Faun, het ganzentorschende kind, nu allen
in het museum te Napels. Men komt steeds weer tot het inzicht, dat die welvarende
Pompejanen gelukkige menschen waren, die van het leven en het vele schoone, dat
het hun bood volop wisten te genieten. De grondtoon van hun kunst is die eener
blijde levensopvatting.

POMPEJAANSCHE MUURSCHILDERING.

Voldeed het huis door inrichting en gebruik aldus, in geestelijken zin aan de
behoeften en beschouwingen der inwoners, ook wat den uiterlijken vorm betreft was
het een o r g a n i s c h en l o g i s c h geheel.
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Het A t r i u m , de binnenhof van het oudere Latijnsche huis, bleef ook later het
architektonisch middelpunt van den geheelen bouw. De woon- en eetkamer,
Ta b l i n u m , bevond zich tegenover de ingang op een eenigszins hooger niveau,
terwijl aan de zijkanten van het Atrium zich
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kleinere kamers bevonden, die hun ingang onder het overdekte gedeelte van het
Atrium hadden, waarop ook de tweede verdieping rustte. In de Alae aan weerszijden
van het Tablinum, vonden de afbeeldingen der voorouders, meestal in den vorm van
bustes, hunne plaats. In het oploopende dak van het Atrium was in het midden een
groote opening, c o m p l u v i u m genaamd, die lucht en licht aan den binnenhof gaf
en door fraaie spuiers het regenwater in een eronder gelegen bassin, I m p l u v i u m ,
liet stroomen. De ingang werd naar buiten verlengd en vormde de Ve s t i b u l u m .
Ook hier werden op de vloer mozaïeken aangebracht, met maskers, dierfiguren, soms
ook spreuken en gezegden. Behalve het Cave Canem komen Salve lucrum (de winst
zij welkom) en Lucrum gaudium (winst is vreugde) het meest voor en herinneren er
ons aan, dat Pompeï eene bedrijvige handelstad was. Achter het huis bevond zich
een kleine tuin, X y s t o s , die het gezin van versche groenten en kruiden voorzag.
Toen er behoefte kwam aan meerdere ruimte werd het oude grondplan van het huis
uitgebreid en men volgde de Grieksche bouworde, die achter het Atrium een veel
grootere, geheel open zuilengang voorschreef, het z.g.n. P e r i s t i l i u m . Daardoor
werd plaats gewonnen voor een geheele reeks vertrekken, die alle in de porticus
uitkwamen en waarvan de grootste, O c c u s , de huiskamer werd. De eetkamer, die
vroeger in het Atrium haar plaats had, werd nu naar het achterdeel van het huis
overgebracht.

DETAIL EENER MUURSCHILDERING IN HET HUIS DER VETTIËRS.

De achterwand van het Tablinum werd vervangen door openstaande deuren, die,
geopend zijnde, van het Atrium een blik in den tuin vergunden, die zich allengs in
het Peristilium ontwikkelden en met zijn zuilengang niet weinig bijdroeg tot de
schoonheid der woning.
De eetkamer werd t r i c l i n i u m genaamd naar de drie rustbanken, ieder met drie
plaatsen, die om de tafel (m e n s a ) stonden en waarop de gasten konden aanliggen.
Het bijgevoegde schema (bl. 115) maakt de plaatsing dier rustbanken duidelijk. Op
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de middelbank, lectus medius, namen de meest geëerde gasten plaats en 3 was bij
uitnemendheid de eereplaats. Daarnaast op het lectus imus, strekten zich de huisheer
en leden van zijn gezin uit. Zóó verdeeld waren de gasten, wanneer zij zich naar de
tafel wendden, tegenover elkaar ge-
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zeten en konden gemakkelijk een gesprek voeren. Er waren voor grootere maaltijden
ook halfronde, ruimere rustbanken, S i g m a genaamd. Tegen het etensuur werden
ze met zachte matrassen, kussens en zijden dekens bedekt. Impluvium en peristilium
boden ruimte voor marmeren tafels, waarop het zilveren en bronzen huisraad prijkte,
stoelen en banken, fraaie fonteinen, vazen voor planten en bloemen en allerlei
kunstvoorwerpen.

EGYPTISCHE OFFERDIENST.

Natuurlijk vindt men velerlei afwisseling in het grondplan der huizen. Zoo zijn er
onder de grootere verscheidene, die twee of meer peristiliums hebben. Het huisaltaar
of L a r a r i u m bevond zich eerst in het Atrium, later dikwijls in Vestibulum of
keuken. Het zijn miniatuur-tempelfrontons, waarop de beschermgeesten van het huis
veelal zijn afgebeeld in den vorm van twee jongelingen met muziek- en
offerinstrumenten. In het midden staat soms de genius
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van den regeerenden keizer of den huisheer, die eene offerande op het altaarvuur
brengt. Eén of meer slangen, die ook - als in zoovele landen - als beschermers van
het heilige haardvuur golden, kronkelen naar het altaar, om de offers van eieren en
dennenappels in ontvangst te nemen. De afscheiding tusschen atrium en peristilium
was volkomen en kon door deuren en zware gordijnen bewerkstelligd worden.

CHIRON MET ACHILLES.

Het vòòrgedeelte van het huis was geheel aan den huisheer toegewezen en was de
plaats, waar hij gasten en cliënten ontving, terwijl het tablinum zijn werkkamer werd.
Zonder zijne toestemming kon geen vreemde in het heiligdom van het peristilium
doordringen, dat geheel aan het huiselijke en intieme leven gewijd was, waar zich
rondom de slaapkamers van het gezin en erboven die der bedienden bevonden en
waar de huisheer met de zijnen den meesten tijd doorbracht.
Eene achterdeur, posticum, gaf het huis een verborgen uitgang. Daaruit kon de
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huisheer, als hij den raad van Horatius opvolgde, stilletjes het huis verlaten, wanneer
lastige of onwelkome bezoekers hem in het atrium tevergeefs wachtten!

TRIOMF VAN BACCHUS.

Het huis der gebroeders Vettius, in 1895 uitgegraven, is vrij intakt gebleven en,
waar het noodig bleek, gerestaureerd. Men liet alles, wat er gevonden werd ter plaatse
en zoo geeft het een volledig beeld van het rijkere tijpe der Pompejaansche huizen.
Vooral het peristilium is bekoorlijk met de fraai versierde wanden en het stijlvolle
tuintje, dat men weer geheel naar het oude plan heeft aangelegd. Toevalligerwijze
zijn op één der muren juist de planten en kruiden afgebeeld, die in de dagen van
Keizer Titus bekend en geliefd waren en men heeft diezelfde soorten in den tuin
herplant. Men kan zich den huisheer voorstellen zoo als hij na een weelderig maal
in de rijkbeschilderde aangrenzende eetzaal zijne gasten rondleidde onder de koele
zuilengang om hun zijn fraaie beelden en vazen te toonen en de een of andere
zeldzame Oostersche plant, die in zijn tuin prijkte. Bij zulke gelegenheden moeten
de groote, witmarmeren bakken, die hier staan, gevuld zijn geweest met roode en
lichtgele rozen, geplukt in de beroemde tuinen van Paestum. Wij kunnen in dit huis
onze nieuwsgierigheid bevredigen en tot in de details der huishouding doordringen.
De geldkist der vroegere
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bewoners staat nog in het atrium en in de keuken kunnen we het huisraad en
keuken-gereedschap bezichtigen en ons afvragen, of onze potten en pannen van émail
en aluminium de bewondering van een ver nageslacht zouden opwekken, wanneer
zij na 18 eeuwen verborgen zijn weer aan het licht zouden komen! In de ovens ziet
men nog de laatste brooden, die er door den kok werden ingelegd, verkoold en zwart,
maar denzelfden vorm vertoonende, die de brooden in de volks-bakkerijen nu nog
hebben.

IPHIGENIA MET JONKVROUWEN.

De schilderingen in het Huis der Vettiërs zijn niet alleen belangrijk, omdat ze zulk
een volledig beeld geven van de binnendecoratie eener Pompejaansche woning, doch
zij kunnen ons ook in ander opzicht veel leeren. Onder de beschilderde paneelen van
de groote eetzaal is een doorloopende fries, waarop
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kleine gevleugelde Amors en Psyches bezig zijn in verschillende bedrijven. Men ziet
ze voorgesteld als goudsmeden, wijnbouwers en verkoopers, bereiders van olijfolie,
lakenvollers en in tal van andere tafereelen, die betrekking hebben op stads- en
landleven en zij geven ons een blik in kunstwerk en nijverheid der oudheid (bl. 114).
Wij verlaten de woning voor enkele der publieke gebouwen, die in het ontgraven
Pompeï onze aandacht vragen. Tot de best bewaarde tempels behooren die van Apollo
en de Isistempel, de eerste ter verheerlijking van een der meest populaire goden der
stad. De zonnegod toch symboliseerde voor de Pompejanen niet alleen het licht, doch
ook de kunst, die zij liefhadden: de harmonie van klanken, vormen en kleuren. In
den tempel staat nog het fraaie, archaïstische Apollobeeld met den vaag-mysterieusen
glimlach, den god gevende in jeugdige kracht en bevalligheid, nog niet met de weeke
vormen eener latere periode.

AMOR DOOR VENUS BESTRAFT.

De tempel van Isis was gewijd aan de godin van Egyptischen oorsprong, die lang
vóórdat haar dienst in Rome werd toegestaan, in Campanië vereerd werd en hare
altaren in Herculaneum en Pompei reeds in de 2e eeuw v.C. had.
De zuilen en muren zijn van baksteen met stucco bedekt en in de zuilenhal was
een houten bank tegenover de tempelingang. De geloovige, die op de bank gezeten
was, kon de beelden van Isis en Osiris in hunne nissen beschouwen. Men heeft hier
een fraai beeld der godin gevonden, in de rechterhand de sistrum, in de linker het
Egyptische kruis. In het geheimzinnige halfdonker van den fraai-geproportioneerden
tempel moet dit beeld een sterken indruk hebben gemaakt. De Isisdienst schreef,
evenals de meeste Oostersche godsdiensten de overpeinzing en contemplatie voor.
- Schilderingen van priesters, die verschillende ritueele voorwerpen dragen en
allegorische voor stellingen, op de Isisdienst betrekking hebbende, versierden de
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muren. Op één ervan ziet men de plechtigheid van het heilige water, de oorsprong
aller dingen, dat in den namiddag aan de geloovigen vertoond werd.
Bij den tempel sloten zich uitgebreide bijgebouwen aan, noodig voor de mysteriën,
het verblijf der ingewijden en de vergaderingen die hier plaats hadden. De grootste
der zalen diende waarschijnlijk voor de jaarlijksche voorstelling der Isis- en
Osirismythen, waaraan vele adepten deelnamen. Een andere diende voor de mysterieën
der inwijding.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

125

FLORA.
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De vele hier gevonden lampen zijn een bewijs, dat er 's nachts plechtigheden plaats
hadden.

MEDEA.

De schrijver Apuleius laat zich uit ovor de initiatie, die hij ondergaan had: ‘Ik
bevond mij op de grens van het niet-zijn; mijn voet beroerde den drempel van
Proserpina en door de elementen heen kwam ik tot het leven terug. Te midden van
den zwartsten nacht zag ik de zon met ongekenden glans schitteren. Ik bevond mij
in de onmiddellijke nabijheid der goden, boven en beneden ons heelal: ik zag en
aanbad hen van aangezicht tot aangezicht.’ Het doel der inwijding was, den nieuweling
door het ondergaan van een zinnebeeldigen dood het leven opnieuw te schenken als
eene gave der godheid. De geheele dienst oefende grooten invloed uit op gemoed en
verbeelding door zijn exotische afkomst, den gloed zijner overtuigingen, door zijn
mysticisme, dat indruk moest maken op eene wereld, moede van godsdienstig en
wijsgeerig skepticisme en ook door den uiterlijken vorm, die dat alles voor de
ingewijden aantrekkelijk maakte. Afgezien van de afwijkingen en misbruiken, die
in tijden van neergang ook de Isisdienst moest ondergaan, was zijn leer oorspronkelijk
zuiver en beoogde de toenadering van den mensch tot de godheid door innerlijke
beschouwing en door liefde. Het volgen der grondbeginselen bracht vele belijders
later tot het Christendom. In tegenstelling met andere heidensche tempels was hier
dagelijks dienst voor de geloovigen. De priesters moeten zich, toen het onheil naderde,
te lang hebben opgehouden, om de gewijde voorwerpen van den tempel in veiligheid
te brengen. Verscheidene skeletten werden op de treden der trapopgang gevonden
met de waardevolle vaatwerken bij zich. Op het altaar waren de resten van het laatst
gebrachte offer nog aanwezig!
De samenleving van voorheen en thans heeft niet zulke dièpgaande verschillen,
dat wij niet tegenover de meeste publieke gebouwen der oudheid onze moderne
tegenhangers kunnen stellen. Onze kerken vervingen hunne tempels; voor hunne
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Basilica's en Curiae hebben wij onze stadhuizen en paleizen van justitie; hunne
theaters hebben door de eeuwen heen - zij het in zeer verschillenden uiterlijken vorm
- hun reden van bestaan gehandhaafd. Maar onze beschaving kent niets dat gelijk
staat met de T h e r m e n der oudheid. Het bad dier dagen diende niet uitsluitend voor
de reiniging van het lichaam, doch werd tevens aangewend tot het ontwikkelen en
bevorderen van lichamelijke kracht en schoonheid. Tot dat doel was er bij iedere
badinrichting een groote, langwerpige open ruimte met fijn zand bedekt, waar de
mannen zich naakt in hardloopen en gymnastiek konden oefenen. Het was ook weer
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de Helleensche invloed, die in Pompeï de eerste P a l e s t r a bij het Forum triangulare
deed ontstaan, die aan de jeugd gewijd was.
Door geregelde oefeningen, die alle ledematen harmonisch ontwikkelden en hun
een ongekende kracht en buigzaamheid verleenden, wisten de Grieken hun physiek
schoonheidsideaal te bereiken: evenmaat en zuiverheid van vormen. De Romeinen
verbonden er veeleer een praktisch doel mede: de jongelingen voor te bereiden voor
den militairen dienst, er geoefende, sterke mannen van te maken. Voor de Romeinen
van het Keizerrijk waren de thermen tevens wat onze clubs en societeiten zijn. Zij
waren met groote weelde ingericht en bevatten bibliotheek, restaurant en
conversatiezaal. In Pompeï had menig rijk ingezetene zijn eigene fraaie badkamers.
Doch van sociaal belang waren de publieke thermen, waarvan er twee bestonden,
terwijl een derde in de Strada di Nola in aanbouw was. Er waren afzonderlijke thermen
voor vrouwen geheel op dezelfde wijze ingericht en alleen kleiner van omvang
Daar men in de thermen uren doorbracht en er ook esthetisch wilde genieten,
werden de gebouwen fraai versierd, niet overdadig, doch met verfijning. Met het oog
op de vochtigheid der meeste vertrekken waren de decoraties veelal in stucco en
terra-cotta uitgevoerd.
Men kwam achtereenvolgens in de kleedkamers, het lauwe bad of Tepidarium
met enorm marmeren bassin; het droge Caldarium met holle vloer, waardoor heete
stoom circuleerde; het ronde groote koude bad of Trigidarium; dikwijls met eendeels
open dak en waar men met trappen in afdaalde. En ernaast was de Palestra, ingesloten
door zuilengangen, van edele vorm en verhouding en waar zich een altaar voor
Hermes bevond.
Bizonder goed bewaard is het Tepidarium van de publieke thermen bij het Forum.
Rondom de muren zijn nissen, bestemd voor het bewaren der kleederen en
daartusschen zijn in terra cotta atlanten aangebracht, die met hun gespierde armen
een kroonlijst torschen, waarop het gewelf rust. Een prachtig architektonisch motief,
dat in zijn eenvoud en wèl-overwogen logiek den indruk geeft, dat de oplossing niet
anders had kunnen zijn, dan zij hier gegeven is.

WEG DER GRAVEN.
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Over de theaters en amphitheaters der Grieken en Romeinen zijn boekdeelen vol
geschreven en de ruimte veroorlooft hier niet, er lang bij stil te staan. Het is
genoegzaam bekend, dat het tooneel een der meest geliefde publieke vermakelijkheden
der oudheid was. In het groote open theater van Pompeï bestond het repertoire
hoofdzakelijk uit de vertaalde Grieksche drama's en daarnaast de werken der
Romeinsche tooneelschrijvers. Men gaf er buitendien de uit Egypte ingevoerde
mimen, pantomimen en de z.g.n. atellanen. Deze in Oskisch dialekt geschreven, sterk
gekruide blijspelen en kluchten waren op Campanië's bodem ontstaan en genoten
bij het volk groote populariteit. Uit haar stammen de groteske volkstypen, die nog
steeds in de volkstheaters van Rome en Napels een zoo levendigen bijval vinden!
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Het kleine, overdekte theater was een odeion, bestemd voor zang- en
muziekuitvoeringen. Het Amphitheater of circus was het tooneel van de dikwijls
bloedige gladiatorengevechten en van die van stieren en wilde dieren, welke later
met de Christenvervolgingen zulk een treurige beruchtheid kregen. Zij hebben er
zeker niet toe bijgebracht, om den volksgeest te verzachten. Dat deze georganiseerde
gevechten de aangeboren wreedheid der Romeinen bevredigde, als geen binnenof
buitenlandsche oorlogen het spel tot ernst maakten, schijnt eene uitgemaakte zaak.
Zij behoorden tot de volksvermaken, die zeer zeker niet minder populair waren dan
de voetbalwedstrijden in het Britsche Rijk.
Het boksen der Grieken (dat trouwens in den mannelijksten en meest militairen
aller staten, dien van Sparta, verboden was) lijkt kinderspel vergeleken met de ruwheid
dezer menschen- en dierenslachtingen.

GRAF VAN POLLIA MET RONDE BANK.

De kunst, die in onze oogen Pompeï bovenal waardevol en aantrekkelijk maakt,
is die harer m u u r s c h i l d e r i n g e n en het is daarom, dat wij bij dat overrijke
onderwerp iets langer willen stilstaan. Hier, in de gebouwen en huizen, waar zij
ontstonden en waarmede zij één geheel uitmaakten, toonen zij ons zelfs nu in haar
vervallen staat het beste hare decoratieve waarde en door de onderwerpen, die zij
voorstellen, zijn zij het zichtbare bewijs van wat het dierbaarst en meest verwant was
met den geest der bewoners.
Over het algemeen spreekt men van de f r e s c o - schilderingen van Pompeï, alsof
deze techniek bij de versiering der muren uitsluitend werd toegepast. Deskundigen
hebben uitgemaakt, dat, al moge het schilderen op de vochtige kalk (die expresselijk
daarvoor bereid, op den muur werd aangebracht) hier veel zijn toegepast, er daarnaast
ook andere technieken bestonden. De voornaamste daarvan was de e n c a u s t o en
deze werd nog op verschillende wijzen beoefend. Men kan de encaustiek met was
verven. De gekleurde was werd daarbij gesmolten en, hetzij koud of warm op den

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

geprepareerden ondergrond aangebracht. De zoodanig behandelde schilderingen
schijnen het best bestand te zijn geweest tegen den invloed van vocht en zelfs van
zeewater. Dan had men de encaustische schilderwijze met caseïneverven. De
ondergrond werd bereid uit kalk en veldspaat en, wanneer deze nog vochtig was,
werd de fond, die
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uit poederverf met hetzelfde mengsel bereid werd, erop aangebracht. Wanneer de
grondkleur droog was, kon men er op schilderen en men mengde daartoe de
poederverven met kalk, was en gom, terwijl als verdunningsmedium eene oplossing
van kalk en caseïne diende. Als de versiering geheel gereed was, werd de muur met
eene dunne waslaag bedekt*).
De oude Grieken gebruikten slechts 4 kleuren: wit, geel, rood en zwart en met
deze eenvoudige grondstoffen voerden Zeuxis en Polygnotos hunne beroemde
meesterwerken uit! Langzamerhand werden er meer kleurstoffen ontdekt, zoodat in
den tijd van Apelles het schilderpalet reeds omvangrijker was geworden. De Romeinen
gebruikten zoowel natuurlijke (minerale en plantaardige) als kunstmatige kleurstoffen.
Doch hunne voorliefde voor de vier traditioneele Grieksche kleuren bleef altijd
vóórheerschen. Een heilige kleur was voor hen het minium, wat wij nu vermiljoen
of zinober noemen.
Men maakt al spoedig de ontdekking, dat de talrijke in Pompeï gevonden schilderingen
een zekere overeenkomst met elkaar hebben: ze schijnen minder het werk te zijn van
zelfstandig-arbeidende kunstenaars, wier produkten eene uitgesproken persoonlijkheid
verraden dan dat eener school van schilders, die allen eene bepaalde traditie volgen
en met kleine afwijkingen dezelfde onderwerpen telkens weer behandelen. Het
voorbeeld, dat zij tot navolging gekozen hadden, was dat der Grieksche meesters,
die aan het hof van Alexander den Groote en zijne opvolgers geliefd en geëerd waren
en de overleveringen der oude schilderschool hoog hielden.
Deze Hellenistische of Alexandrijnsche invloed is in de schilderkunst even
uitgesproken als zij het in de Romeinsche dichtkunst en verdere literatuur was. Dat
is ook de reden, waarom er in Rome en Pompeï zooveel meer voorstellingen op de
muren zijn, die betrekking hebben op de helden van Homerus en de Grieksche
mythologie dan op de verheerlijking der Romeinsche nationale helden. Campanië
was van oudsher vertrouwd met de Helleensche goden- en heldenwereld, men groeide
ermee op en wenschte die bekende gestalten dagelijks onder oogen te hebben. Dat
de schilders dier dagen voor een groot deel hunne inspiratie vonden in bestaande
voorbeelden en deze op meer of minder vrije wijze kopieerden, mag wel de reden
zijn, waarom ernstige kunstliefhebbers en kritiekschrijvers als Plinius en Petronius
met groote minachting over de toenmalige kunst schreven en haar als geheel decadent
stelden tegenover de ‘groote kunst’ van het verleden. Voor hen toch was
oorspronkelijkheid het hoofdkenmerk van den waren kunstenaar. Voor ons echter
hebben de aantrekkelijke en handige Pompejaansche schilderingen eene dubbele
beteekenis. Zij geven ons een denkbeeld van de origineele Grieksche schilderkunst,
die voor altijd voor ons verloren ging, en zij toonen ons, dat de bekwaamheid dezer
laat-Romeinsche muurschilders geenszins gering is.
Het feit, dat zij steeds een groot aantal onderwerpen bij de hand hadden, die zij
op velerlei wijzen wisten toe te passen, verklaart ook de buitengewone produktiviteit
dezer schilders en de snelheid, waarmede zij moeten hebben gewerkt. Ook mogen
zij niet uitsluitend als navolgers beschouwd worden: zij wisten de gegeven motieven
*) Prof. Venturini-Pasai heeft jarenlang proeven genomen met deze techniek en er verrassende
resultaten mede bereikt. Hij heeft de behandeling der Pompejaansche muurschilderingen als
het ware hervonden en in Rome eene klasse voor encausto geopend, waar ik de lessen
bijwoonde.
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zóódanig te varieeren en om te werken, dat vele der schilderingen daardoor een zeer
eigen karakter kregen. En zij hadden fantasie en smaak genoeg, om geheel zelfstandig
komposities te ontwerpen en uit te voeren. Dat bewijzen de vele in Pompeï gevonden
g e n r e -schilderingen, scènes van het leven in huis en op straat, in werkplaats, thermen
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en theaters, zooals die zich dagelijks aan hunne oogen vertoonden. Ook stillevens,
bloemen, landschappen, fantastische dierfiguren en heel een wereld van gevleugelde
aarde- en luchtgeesten, wonderlijke dwergjes, die als karikaturen aandoen, en gansch
een opbouw van de meest gevarieerde architektonische motieven behooren tot het
gebied hunner decoratieve kunstuitingen. Men begrijpt, dat voor den Pompejaan
zijne muurvlakken geene doode dingen waren: zij voerden zijn geest in een wereld
buiten en boven het leven van elken dag en veroorloofden zijne fantasie zich op de
meest verschillende banen te bewegen. Men kan gerust zeggen, dat de
laat-Helleensche en Romeinsche schilderingen alle onderwerpen bevatten, die door
de latere kunstscholen behandeld zijn, behalve het portret. Dat toch liet men in
hoofdzaak aan den beeldhouwer over.
Tot de veel voorkomende mythologische onderwerpen behooren: Orpheus, die
zijne tooverzangen zingt, waarnaar dieren en planten luisteren; Theseus naast den
door hem verslagen Minotauros, Perseus met de bevrijde Andromeda, Medea, die
besluit hare kinderen te dooden, Hercules, die zijne tours de force vertoont en vele
scènes uit het liefdeleven van Jupiter, Juno en Venus. Eene andere veelgeliefde figuur
is die van den jongen Narcissus, die bekoord door zijn eigen schoonheid en verteerd
door zelfadoratie in een bloem veranderd wordt. Het beeld, dat hem voorstelt,
luisterend naar de stem der nimf Echo, is zeker een der fraaiste scheppingen, die uit
de begraven stad tot ons zijn gekomen. Hoe mooi van gevoel en compositie is ook
de groep van den Centaur Chiron, die den jongen Achilles op de lier leert spelen;
met welk een aandacht en vertrouwen kijkt de slanke knaap naar zijn leermeester
op!
Bekoorlijk zijn de fijne, simpele figuurtjes der bloemenplukkende Flora, der
boogspannende Diana, zoo luchtig gezet tegen den vervaagden blauwgroenen
achtergrond. Zij behooren tot die scheppingen, welke men, nadat men ze eens gezien
heeft, nooit meer vergeet. Een groote rol speelt ook de legenden-cyclus van Dionysos
(Bacchus) en zijn gevolg. Wij ontmoeten zijne jeugdige, met bloemen of wijnloof
bekranste gedaante, telkens weer, nu met Silenus, dan de slapende Ariadne
bespiedende, menigmaal ook in triomftochten met een gevolg van Faunen en
Bacchanten. In de laatstontgraven villa buiten de stad, waar in een zaal alle wanden
met levensgroote, zeer goed bewaarde figuren beschilderd zijn, is een bizonder fraaie
groep, waarvan Dionysos en Ariadne de hoofdfiguren zijn; Silenus laat dorstige
knapen uit een schaal drinken, terwijl de compositie wordt afgesloten door een
bekoorlijke groep van drie vrouwen, waarvan eene danseres met den rug naar ons
toegekeerd eigenaardig genoeg aan de gratievolle figuren van den
Renaissance-meester Botticelli doet denken*). Kleine gevleugelde Amoretten, die in
al de liefdedrama's en blijspelen der goden en helden een levendig aandeel nemen,
zijn op de Pompejaansche muren nog talrijker dan in de schilderijen der Fransche
18e eeuwsche meesters, zooals Watteau en Boucher.
Men kan in het decoratieve systeem der Pompejaansche muurschilderingen een
zekeren doorloopenden ontwikkelingsgang volgen en men onderscheidt dezen in 4
verschillende stijlen of perioden, welke, in het groot genomen, de volgende
hoofdkenmerken vertoonen.
*) Het is nog niet geoorloofd van deze schilderingen, evemin als van de laatste uitgravingen,
fotografieën te nemen of copieën te maken.
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De oudste behandelingswijze tracht de pracht der Alexandrijnsche
marmerbedekking weer te geven door nabootsing ervan in stucco relief. Men kreeg
het effekt, alsof de muur uit marmerblokken bestond, die rustten op een lage, meest
geelgeschilderde plint, terwijl van boven een horizontale

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

131
fries en kroonlijst, soms in relief, soms geschilderd, den overgang tot de zoldering
vormen. Daar echter deze wijze van bewerking (waarvan de Basilica en het Huis van
den Faun voorbeelden leverden) zeer omslachtig en kostbaar was, begon men in een
volgenden ontwikkelingsgang de muren uitsluitend met kleur te behandelen. Men
bootste het marmer in schildering na of men gaf er den voorkeur aan alleen het
onderdeel van den muur als zoodanig te behandelen en het verdere vlak dekoratief
te verdeelen en te versieren. Eerst gaf men den muren gewoonlijk een effen kleur
(meestal rood, wit, of zwart) en bracht daarop fijne randversieringen aan, soms in
den vorm van guirlandes, die onder de kroonlijst hangen. Maar al spoedig gaat men
de muurvlakken door horizontale en vertikale lijnen in paneelen verdeelen. Het
midden van den muur is het natuurlijke uitgangspunt voor het nieuwe decoratieve
schema. Daar wordt in de beschildering het hoofdmotief aangebracht en de rest
groepeert zich - de paneelverdeeling volgende - symmetrisch daarom heen. Het
gevoel voor ruimte ontwikkelt zich en, om daaraan tegemoet te komen, gaat men
architektonische motieven aanbrengen. De twee volgende perioden kenmerken zich
door deze g e s c h i l d e r d e a r c h i t e k t u u r , die, eerst met smaak en bescheidenheid
toegepast, al spoedig in het overdadige en barokke ontaardt. Men zegt, dat in den
tijd van Augustus een zekere Ludius de eerste was, die de Romeinen overtuigde, dat
zij hunne effen-geschilderde muren die de nauwe kamers nog kleiner deden schijnen,
moesten verrijken met landschappen en architektonische gegevens, waardoor de
illusie der ruimte verkregen werd. Hoewel de groote Vitruvius zich van den beginne
af tegen dezen nieuwen stijl, dit streven naar effekt verzette en hem als onlogisch en
onecht kenmerkte, vond de vinding van Ludius grooten bijval. Geheel Rome paste
de nieuwe methode toe, die ook in de keizerlijke kringen genade had gekregen (Huis
van Livia op den Palatijn). Natuurlijk volgde de provincie haar voorbeeld en Pompei
toont ons de meest verschillende phazen der nieuwe versieringswijze.
Men tracht nu de wand te doen vergeten en door middel van sterke schaduwen en
verschillende diepteplannen verkrijgt men schijnbare doorzichten. In
vooruitspringende koepelvormige kiosken en in diepe nissen staan figuren; men ziet
door balustrades op trappen, die naar boven voeren en van open galerijen krijgt men
een blik op verre landschappen. In het kort: de muur wordt een veld voor
schijnarchitectuur.
Al moge men het beginsel daarvan ten strengste veroordeelen, zoo laat zich toch
niet loochenen, dat er ook in deze soort van Pompejaansche schilderingen zeer fraaie
resultaten verkregen worden. En men moet niet uit het oog verliezen, dat zij
oorspronkelijk in de halfdonkere ruimten, waarvoor zij bestemd waren, een geheel
anderen indruk moeten hebben gemaakt, dan in de museumzalen, waar zij uit haar
verband zijn gerukt of in de nu daklooze kamers, waar zij te schel verlicht worden.
In de eerste periode dezer architektuurversiering is het ornament fijn en teer en
eenvoudig van vorm. De aangebrachte genreschilderingen zijn in harmonieerende,
zachte tinten. Eene groote voorliefde voor Egyptische motieven is kenmerkend.
Als afscheiding der verschillende paneelen worden kandelaber-vormen gebruikt.
Slank schieten zij op en hebben een kroonvormig einde, waarop soms nog een als
statuette opgevat figuurtje staat. De onderplint blijft altijd bestaan, maar wordt ook
door perspektivische effekten meer bewogen en gevarieerd (Muur van het Huis der
Gladiatoren). Over het algemeen worden de vormen steeds zwaarder en meer
overdreven, tot er in de laatste periode weer eene vereenvoudiging en terugkeer tot
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meer logische beginselen merkbaar wordt. Het middenschilderij gaat nu op den muur
een steeds belangrijker rol vervullen en de omgevende
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decoraties dienen om te meer hare waarde te doen uitkomen (Huis der Vettiërs).
Wenden wij nu ten slotte tegen den avond onze schreden naar de Herculaneumpoort,
vanwaar de groote heirweg naar de zusterstad voert, die ook in haar ondergang het
lot van Pompeï deelde. Hier, buiten de poorten der stad zijn de wegen, die aan de
Dooden behooren. De ouden hadden niet de vrees voor den dood en het onbekende
hiernamaals, die het Christendom ons heeft bijgebracht. Voor hen was de dood het
natuurlijk einde van een leven vol arbeid en strijd weliswaar, maar tevens ook vol
vreugde en geluk in het genieten van liefde, schoonheid en kunst. Het hinderde de
levenden niet, de gedenkteekenen hunner overledenen in hunne onmiddellijke
nabijheid te hebben. Deze Straat der Graven was een der drukste verkeerswegen en
heel het levendige bedrijf eener Zuidelijke stad bewoog zich tusschen de beide rijen
der fraaie en imponeerende grafmonumenten. Er waren er van bekende burgers en
van rijke families, waar de aschurnen van geheele generaties eene plaats vonden,
terwijl laag bij den grond aan de bij hun leven minder met aardsche goederen
bedeelden die eigenaardige gedenksteenen herinnerden, welke den naam van Cippus
droegen en den vorm van een hoofd zonder gelaatstrekken hadden. Zij allen vertellen
van het leven, dat zich zoo lang geleden hier bewoog, van de ambten en de
onderscheidingen, die de stadsburgers genoten, van de liefde en vereering welke de
achtergeblevenen hunnen dooden wijdden.
Onder één der namen is vermeld, dat hij, wiens asch hier rust, eens recht had op
de bisellium, een eereplaats in het theater, hem en zijne familie verleend als erkenning
zijner buitengewoone milddadigheid.
Naevoleia Tyche draagt het graf op aan haarzelve en hare bevrijde slaven en getuigt
van de humane wijze, waarop deze minderbevoorrechten in de Romeinsche
samenleving menigmaal behandeld werden.
Het vrijmaken der slaven scheen zeer gebruikelijk te zijn: verscheiden malen trof
men in een atrium eene buste van den huisheer aan, waaronder gegrift stond, dat een
vrijgemaakte slaaf haar aan zijn meester schonk.
Op een ander monument is een schip voorgesteld, dat met volle zeilen de haven
binnenloopt: herinnering aan eene wèlgeslaagde handelsonderneming of - meer
geestelijk opgevat - een symbool van het menschelijk leven en het einde, waar alles
heendrijft? Men kan zich voorstellen, hoe hier de plechtige processies ter eere der
dooden telkens in aanraking kwamen met den stroom der levenden, die zich van en
naar de poort bewoog, en hoe de sombere weeklachten der gehuurde rouwdragers
zich vermengden met het gegons der stemmen, het geratel der lompe houten wielen
op de hobbelige plaveisels en het verre, doffe geluid eener stad vol leven en beweging.
Als statige, stille wachters bij de dooden stonden er ook toen de cypressen en
telkens als een der inwoners naar zijn laatste rustplaats in dit lachende land gedragen
werd, klonk de driemaal herhaalde afscheidsgroet: Vale, vale, vale! Vaarwel tot den
dag, waarop wij u zullen volgen.
Nu is deze Weg der Graven buiten de doode stad een plek vol schoonheid en rust;
de avondwind beweegt even de slanke cypressen en uit den Vulkaanberg stijgt dag
en nacht een rookkolom op, als werd op een reuzenaltaar een eeuwigdurend brandoffer
gebracht ter eere der dooden.
Pompeï, Najaar 1916.
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Omzettingen
door Karel van de Woestyne.
I.
Dansstudie.
Na 't onverstandige van het avontuurtje, waarbij ik wel wat al te veel van mijne
zenuwen en meer nog misschien van de dierbare gave der rede gevergd had (ik zal
er u trouwens niet verder over vertellen), had ik dien dag mijn
belachelijk-vertwijfelenden rouw als straf opgelegd de slechtste muziek, die zich
zou laten vinden. Immers: muziek, ‘taal van het onuitsprekelijke’, is zij niet tevens
tartend-brutale uiting, - of weet dit althans met onbevangenheid te zijn, - van het
zin-ledige, het gevoels-ijle; en wordt deshalve, mits pralend genoeg van
onbenulligheid, haar schater-van-ongebezigde-ruimte het bekwame antwoord niet
op het, liefst-zwijgende, óvervolle?....
Feit is eigenlijk - en ik zal maar niet trachten het weg te betoogen - feit is, dat een
mistroostig-schoone drang naar wrange genietingen, die zich een schijn van reden
geven willen, omdat ik de jaren der veroorloofde begoocheling voorbij, en deze
genaderd ben waar zij het noodigste kleinood wordt; - feit is dat ik weêr, met onzaligen
jacht in mij en bij voorbaat al het profijt der desillusie, de paden bewandelen wilde
waarlangs mij dat meisje, het Nimfje, mijn verlokkelijk-onvruchtbare
kind-Persephonè, geleid had aan den teugel harer phantazie die meer ervaring bezat
dan mijne eigene vergrijsde verbeelding, bij 't lokken van een voorgegeven liefde,
die weldra en zonder moeite bleek te zijn lang niet zoo zwaartillig als mijne, haast
vaderlijk-verteerende, genegenheid.
Het seizoen was voor zulke wandeling wél gekozen: alle goud des najaars verrot
in 't slijk van den naderenden winter. Het weidsche park der verre voorstad, waar ik
onwillekeurig me-zelf in zocht en wérkelijk ál te gemakkelijk in vond, stak op als
het ware uit een kroon van giftig-geurende nevelen die overfloersten smaragd en
topaas (zooals men zegt) van zode en laatste geblaêrte. Omheind in de dicht-opalen
einders, die weken, echter, op schuchtere en korte vergezichten onder het dwalen
mijner onbestemdheid, was de warande mij een zeer gepaste gelegenheid, telkens,
tot ontdekkingen die niets dan pijnlijke herinneringen bleken. Het belette niet,
zoowaar, dat, van te ploeteren door modder en natte bladaarde, mijne voeten koud
en mijne schouderen tot huiveren toe aangeslagen waren van den
onmerkbaar-regenenden mist. Het bekoelde wel, eenigszins, mijne sentimenteele bui
(want ik beken gaarne, van tijd tot tijd, oud te gaan worden). En, waar ik 't nabije
lusthuis opzocht, daar ik weldoende verwarming zou vinden in een heeten drank:
wist ik niet ook dáár te zullen herleven, uit tijden van argeloosheid, de burgelijk-naïeve
vermaken van samen-met-haar-genoten krenteboterhammen, zuren roomkaas, en
rammenas in dunne schijfjes? En dan: die leutige dansmuziek waar zij zóó overtuigend
van hield!....
Over de verzade kiezelpaadjes en hunne cierlijke krommingen die omsingelen,
op zijn voetstuk, een verzilverden Mercurius dewelke zich op één tippeteenenden
voet en met bevallig handwenken rept naar voordeelige bestemmingen, betrad ik de
gelagzaal, in de binnendoezelende schemering verlaten, als stoffig, onroerend. Mijn
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stoel, toen ik ging zitten, schreef schreiend over de cementen tegels. Het wekte den
waard in zijn keuken. Haastig-serviel trad hij de kamer binnen met eerst-verbaasde,
daarop verontschuldigende ‘ha's!’ en ‘ho's!’. Het witte gas ontplofte in de gloeikous,
onder de mat-rose stolp. Aan het groote mechanische orgel, tegen den achterwand
áán der zaal, kwamen alle spiegeltjes en blikkertjes te flitsen, en zacht te glanzen het
vele schakeerende verguldsel. Mijn drankje voorgezet, begon de waard in Pa-
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rijzer argot en met Elzasser tongdraai te klagen, meewarig, over den slechten tijd.
Hij had blikken die schichtig en weemoedig waren. Hij vertoonde, in zijn licht-grijs
zomerpakje en 't appel-groene van zijn luchtig dasje, de boertige en losse elegantie
van een proxeneet. Toen hij merkte geen uitbundig antwoord te zullen krijgen op
zijne gewichtige en moeilijke gezegdes, ging hij de hooge kachel oppoken. 't
Ontketende geronk daarvan scheen wel een laatste schemer-duister traag in de hoeken
op te doen trekken. Er leek hier lengerhand als eene nieuwe aanwezigheid. Maar die
niet de mijne was. - Ik bleef dan ook zwijgen. De hospes humde. Waarna hij langdurig
zijn horloge bekeek, om, aarzelend eerst, dan koel-beraden, naar zijn orgel te sloffen,
en in de daartoe bestemde gleuf het geldstuk te laten glijden dat de
gezellig-bevolkende harmonie wekken en aanwakkeren zou.
Gemakkelijke troost voor niet-ál-te-veeleischende zielen! - Het orgel slokte
dreunend eerst; schor rochelde het daarop een nogal lang tijdje; wachtte bang; blafte
toen plots, hel en razerig, als een hond, in den nacht, op een hofsteê. 't Geweld der
baaierd-klanken ging bonken tegen de muren áán, deed rinkelen het glazen gerei op
de toonbank, doorreed de stoelen en doorsidderde de tafels. 't Was of daar ineens
een hoos van luid reuzengelach, van uitscheurend kratergegichel, van blij-kataklystisch
geraas ging kolken door 't vertrek, zich uitzetten en stooten aan alle hindernissen;
tot het oogenblik dat het brusk-welwillend zijne eigen klankwanden naar binnen
haalde en plooide, en brutaal-inschikkelijk aanpaste op alle vaste vormen. 't
Vervaarlijk-veeltallig gedreun vond den welgevalligen zandweg van eigen zang.
Mijne geschokte verbazing kon hurken gaan op het stokje der securiteit: wij waren
geschikt tot luisteren.
De waard langde een stoel, en ging voorzichtig zitten naast zijn toestel. Zijn op
de maat weg-en-weer, weg-en-weêr wiegelend puntbaardje bekende overoude
vertrouwdheid met, en steeds herboren welgevallen in het luidruchtige deuntje. Hij
neep glimlachend zijn sprieterige wimperrupsen naar elkander zoodra de fluitjes en
hobo's aan de beurt waren; plofte het koper open, dan ging zijn mond rond en als
rood-gulden staan; en zijn vingeren werden telkens onrustig bij het rinkelen der
zilveren bellen. Ik-zelf peilde de domme diepte mijner inbeelding bij 't ontrollen en
horten, aarzelen en dóórdrijven, uitzingen en staken en insinuëeren van deze, wel
heel onschuldig doende, ‘matchiche’, die ongeloovig scheen tegenover hare eigene
dubbelzinnigheid. Vol arglistige bonhomie, bood zij mij, aan zoete stem van hout
en joviale bewijskracht van koper, de welgemeende verzekering dat ik, en mijne
wrange hérgenieting van de armzaligste liefde eigenlijk toch erg ongelijk had; dat
ik mij de zaak beslist veel erger voorstelde dan zij wezenlijk was. Dacht ik waarachtig
nog aan die oude geschiedenis? Wel neen, ik dacht er niet meer aan! En dacht ik er
wél aan: dan maar herbeginnen, niet waar?; de oude geneuchten herleven, weze 't
bij ander object.... - En ik kreeg lust, ineens den stoel waar ik op zat bij de leuning
op te tillen, en hem in de raadplegende, dokterende rammelkas te gooien.
Maar ik bedwong mij. Ik bedwong mij met schampere zekerheid. Immers: was ik
hier niet gekomen om zélfkastijding, en met de gretigheid eens zich-geeselenden
kloosterlings daar niet begeerig op voorbereid? Zie, dit klank-druistige orgel, dat
was nu eens Het Leven, het oppermachtig-schaterende, het gezond zich-uitjuichende
Leven, een overtuigend voorbeeld voor mijn walgelijk miserie-zoeken; het Leven
dat u nooit, dan over u-zelf bedriegt: eisch immers voor alle mogelijke voortbestaan;
het Leven dat glooide en golfde door deze, anders armtierige en weinig-aantrekkelijke,
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gelagzaal, en zijn gebiedende rythmus dreef door slingerenden puntbaard, door
sprietelende oogjes, door zalig-open mond, door tokkelende, blij-
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haastige vingeren van dezen waard, dezen eenvoudig-natuurlijken, zij het
proxenetischen waard die er uitzag, zoowaar, als een beleefd-gekleeden, maar tot
alle gulheden-bereiden Sater.
Ik zat; ik luisterde met, nu, opzettelijke aandacht; ik slurpte aan mijne ijskoud
geworden koffie, die dun was en naar schimmel smaakte. - Toen vertraagde
lengerhand, toen grolde, toen rekte in gepiep en geneuzel 't gezang van het orgel uit.
De hospes scheen eenigszins ongerust geworden. Weêr langde hij uit zijn vestzak
zijn horloge, die hij bestudeerde. Waarna hij met een nieuw geldstuk het speeltuig
voedde.
Het klaterde en proestte en gilde weêr uit; opnieuw was de ruimte te eng voor deze
uitbarstende volheid. En nóg had het de afbakening niet gevonden geheel, noch de
bedding voor zijn klankmeanders, toen daar geluidloos de deur der zaal openging,
en de waard, al vóór iemand was binnengetreden, van voldaanheid zijn mond
openvallen liet, en uit heel zijn gestalte rechtop schoot.
De kamer leek ineens vol volk, al waren ze maar met z'n tweeën: een man en eene
vrouw. Dít was echter de reden niet, dat hun verschijnen mij een oogenblik mijn
eigen vergeten deed.
Hém, immers, kende ik. Oud schoolmakker van mij, ik herinnerde het mij
onmiddellijk, was hij een geniepig-vicieus kind geweest, wiens lustelooze
schuchterheid plots norsch en nijdig kon worden als onze frissche ruwheid ze argeloos
in hare eenzelvige broeiïng aanraakte. Men zei toen reeds dat wel nooit iets goeds
uit hem zou groeien: hij heette thans, wist ik, makelaar in effecten te zijn, en het was
wel het eenige (al hadden wij elkander wel eens in de verte ontmoet) wat ik, en
anderen, na de lange jaren zijner vermoedelijke afwezigheid, van hem te weten waren
gekomen. Ook hij, zag ik, herkende mij: eens was ik de eenige hem-gelijke op school,
en hij vertrouwde er mij nog minder om dan de overigen.... Eén oogenblik schoten
zijne blikken in de mijne; ik deed, onwillekeurig een gebaar tot groeten; maar reeds
waren zijne oogen atoon weêr en effen als poelen, terwijl hij staarde over mijn hoofd
heen. 't Gegrinnik van den genaderden hospes beantwoordde hij nauwelijks. Hij had
zijn langen, luien arm om den hals van zijne gezellin gelegd als tot eene verveelde
bescherming. En zoo stond hij daar, slungelig en nogal papperig zijn lange gestalte
schuin over haar; weinig heerig in zijn flodderige kleêren; het flets-onverschillige,
grauw-witte gelaat onder een sportpet die, diep over den kleinen kop getrokken,
schaduwde laag aan den snuiterig-dikken neus. Zijne wulpsche maar lamme lippen
en zijn vliedende kin waren blauw-geschoren; zijn ronde vrouwennek, laag naakt,
toonde hij met een zijden zakdoek omtouwd, die langs voren in twee korte
vleêrmuis-oortjes geknoopt was. - Zijn breede, maar bleeke en verzorgde hand gleed
over schouder en bovenarm van het vrouwtje, dat poezerig, koudelijk en tartend
tevens, aan hem leunde. Zij droeg een sjofel zwart kleedje, heel uit éen lengte en
zonder de minste versiering; haar tenger lichaam, verarmd met de jaren, - zij kon
zoo heel jong niet meer zijn, - puntte aan smalle en fijngeteekende heup als aan
schichtig-beweeglijke schouder onder de dunne stof, die welfde over de
kinderlijkkleine borst en den buik die hoog stond. Zij had zeer dunne naaisterhandjes,
was-wit en mat als van dooden, en zonder één juweel. Hare ongelooflijk-tengere
voetjes zaten in fluweelen schoentjes met stras-flitsende gespen. Maar 't was haar
hoofd vooral, haar hoofd-zonder-hoed, vol nijdige droefheid, vol heimwee en vol
moedwil, dat, waar 't star gedrukt lag aan zijn breede borst, aantrok, verontrustte en
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intimideerde. Onder het dik-uitstaande gele haar, dat zij niet langer droeg dan tot in
de halsgleuf; onder het kort-koppige voorhoofd en de horizontale, donkere brauwen
en bralle oogen die, goud-groen, duister omwald lagen van koholverve; het witte
neusje gebiedend en trilloos; de mond valsch-rood, lokkend en sa-
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mengeperst, en die onmiddellijk aan schandige geilheid deed denken. Zij was blijkbaar
onthutst, een vreemdeling te vinden in dit afgelegen lokaal, dat, in dit seizoen, was
als hun eigendom: zij leek dan ook, hoewel spits-mager, uitdagend in den arm van
haren beschermer. Deze echter beheerschte zich en deed het met apathische moeheid.
Wel moest hij mijn verbazing raden, - al had ik aanstonds mijn blik afgewend na een
opname, die bliksem-snel was geweest -, om deze zijne verschijning onder andere
gedaante dan waarin men hem zag op de beurs, en in dergelijk verdacht gezelschap.
Niets echter liet hij daarvan merken, ook niet in 't nonchalante, nogal gemeene gebaar,
dat niet eens opzettelijk voorkwam, waarmede hij, in één teug, maar traag en gezet,
den cognac dronk die men hem, ongevraagd, gebracht had.
De muziek was aan mijn oor onbeluisterd voorbijgegaan, onder de enkele minuten
van hun binnenkomen en 't gebruiken van zijn drank. Zij, de twee, gaven blijk van
meer aandacht. Toen het dansmotief zwenkte tot nieuwe geleding in eene nieuwe
modulatie, greep hij van zijne linkere hare rechtere hand, zoodat beide armen strak
aan elkander kwamen te staan als gekoppelde zuilen. De andere armen strekte zij
naar voren en de handen die, vlak en dicht, aan elkander gezogen lagen. Zij duwde
hare dunne heup tegen zijne hooge dij. Zijn schoft praamde aan haar schouder. Zij
dansten.
Terwijl de waard weêr op zijn stoel bij het orgel was gaan zitten, en ze vaderlijk,
doch begeerig tevens, naoogde, dansten zij. Zij dansten, onder het ongerept-zuivere
licht, bij den huiselijk-gezelligen kachel. - o Mijn mistroost, o mijn
zorgvuldig-geheime pijniging: zij dansten den hoek voorbij waar ik zat gelijk een
ongemerkte bedelaar die niet eens bedelt....
Zij dansten. - Voorzichtig eerst, en met de rekenende bedachtzaamheid van trage
tijgers, maar met de gratie, tevens bewust en koket, van achttiend'eeuwsche
pavanemarkiezinnetjes, zett'en, verzett'en ze aan gewelfde voetwreven hun teenpasjes
éentje voor éentje; weêr binnen ze halend, schuchterig vlug naar achteren; naar voren
opnieuw en vreezig als feliene pootjes over vochtige greppels. 't Fluweele
vrouwenvoetje tastte aarzelend; raakte nauw bodem; verschrok; schoot uit, ineens,
drie telletjes na mekaêr, als over een stalen draad en schrikkend voor vallen. Gedwee
volgde zijne grovere maar schromige voeten, met grootere en meer aandachtige
zekerheid, zachter dan of hij vreesde op de háre te trappen; niet verder komend dan
waar ze grond had gevoeld; door haar huiverigen durf, en 't toch stabiele van haar
stil wiegelen, geleid het zorgvolle zetten van zijne zolen. Zóó volgde hij haar.
Récht-gestrekt waren hunne armen, vooruit in 't ijle als voelhorentjes; trillend de
dubbele plaat hunner samengehechte handen zooals de kop van een bezworen slang;
schokkend plots als bij vieze of kille aanraking van onzichtbaar hinder in de ledigte;
tastend dan weêr en pikke-tikkend als een nijdige kloek op zoek naar pieren. Zijn
gelaat wijlde in onverschillig gestaar, doelloos en met fletsche strakheid. Het hare:
glurend de groen-phosphoren blikken tusschen de blauwe wimperspleten, neusvleugels
onbeweeglijk-wijd, mondje puilend tot pruilen of proeven. En hij volgde haar. Maar
daar zwenkte de dans, schielijk keerden zij den rug hun eigen beweging toe. Zij
maakten ineens haast op hunne schoenen, en wilden als lichtelijk verwilderd weêr
de baan uit, van waar zij gekomen waren. Hij volgde haar. - Hunne andere armen
kapten nu matelijk in een onbegrepen fluïede, een dikkere luchtstroom door de aether,
en die hun in den weg vloeide. Zij hadden elkander om den leest gevat, dichter. Haar
borst drong aan de zijne. Hij haalde diep adem, en keek thans stijf, stroef en onvoldaan
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vóór zich uit; zíj had haar geel zonne-haar geschud, zag nu schichtig naar den grond
als met spijtigen angst. Zij boog voorover; onwillig als het ware volgde hij hare
bewe-
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ging. Maar hij volgde haar. Al dieper nu, al dieper grepen hunne armen; zij lengden
den bodem tegen; zij wilden hebben, zij wilden krijgen iets dat daar onbegrijpelijk
ging en kwam, en vóór hen scheen te vlieden. Zij bleven, tot betere zekerheid, een
wijle staan soms; weêr pompten dan, wéêr zogen uit de lagere ijlte hunne armen.
Maar was het weg, en weêr aan haar oogen ontschoten? Ook hij keek nu toe; hunne
armen schokkend en trillend opnieuw naar boven; en trippelend vlug hunne pijnlijke
pasjes.... En hij volgde haar, hij volgde haar....
- Welgevallig bleef de herbergier ze naturen. Hij zorgde ervoor, bij spijziging aan
pasmunt, dat zijn luide getrek niet stil zou vallen. Hij zag mij even aan, knipoogde
mij toe, bewonderend, mij tevens met wenken onderwijzend. Ik-zelf: begreep ik maar
iets van dat spel? Wel besefte ik dat er een geheim bestond tusschen die beiden, en
waar zij, dat luttele vrouwtje, het ziek-zinnelijke vrouwtje dat niet jong meer was,
den knoop van hield en de ontraadseling. Hij bleef stug, al kon hij niet dan haar
volgen. Zij trok hem meê door de gangen van dezen subtielen labyrinth, waar zij den
draad van voerde dien hij niet zien kon. Zij was zijne beschikking; hij, een vermoeide
en verafgode slaaf. Zij zeulde hem meê, zij eischte zijn medevaart, en hare oogen
dien hem niet bezagen, en haar mond die de leêgte zoende, waren de wenken bij
dewelke ze hem onvoorwaardelijk meêkreeg.
Eigenlijk gezegd, hunne puëriele bewegingetjes, waar 't perverse mij half van
ontging en nochtans schromen deed, warrelden verwarrend door mijn brein, snokten
verdoovend aan mijne zenuwen; zij hielden mij bezig en vermoeiden mij, hoe mijn
onwil er zich ook tegen verzette. - De dansers hadden een oogenblik hun gangen en
wedergangen gestaakt. De vrouw zat nu verdwaasd te hijgen, de oogen naar binnen
draaiend, lippetippend aan een glas sodawater. Hij, onverschillig-lam en veeg van
wangen, staarde de stilte in, die plots was ingevallen. Hij bestelde een tweede, daarna
een derde glaasje cognac, dat hij weêr in één teug leêg had. Luide, met een stem die
mij-zelf deed schrikken, vroeg ik toen ook iets: grog. Geen van beiden die het scheen
gehoord te hebben.
Op een lui teeken van mijn vreemden makelaar-in-effecten, was het orgel weêr in
gang gestoken. Ik slurpte van mijn drank, die mij onmiddellijk verwarmde. Zij waren
weêr opgestaan, een oogenblik positie zoekend als worstelaars doen. Toen greep zij
naar hem met hare danig-smalle handjes. Hij lei zijne volle palmen op hare zakkende
schouderen. Zij bleven aldus een oogenblik staan. Toen kuste hij haar even, heel
vluchtig, als strijken van een adem over haar voorhoofd.
Ik had een tijdje noodig om te merken dat het orgel, met onverstoorbaar-gelijke
uitgelatenheid, een anderen maar ál zoo grimmig-luidruchtige ‘tango’ had aangeheven.
Nadat ik een tweeden slok van mijn glas genomen had zag ik dat de dansers tot
nieuwe oefeningen waren overgegaan. Wat ik van zulke muziek begrijp moet waarlijk
weinig zijn; ik hoorde geen verschil, naar gehalte en hoedanigheid des gevoels,
tusschen deze en vorige dansmelodie, en ik geloof dat ik op dat oogenblik, bij
gewonnen gewoonte, de eerste met even-goedwillig genoegen zou hebben beluisterd
als ik het met deze tweede deed. Dat echter de laatste voor meer-ontwikkelden andere
beteekenis bezat, zag ik. Want wát ik zag is, dat mijne dansers vast thans, en langs
de lendenen, bij verknooping van vuisten, bij open-slaan en dichter-knijpen der
ellebogen, elkander verknocht stonden. Hunne bewegingen ditmaal bepaalden zich
aanvankelijk tot dat wiekekleppen, dat kort sidderen als van vlerkestompen: vleugels
van ijsvogels die te bibberen zitten. Hun lichaam-zelf, romp en lendenen, zag men
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zoo goed als niet bewegen; alleen opeens, een trage en zalige glooiïng door zijn rug,
die eindigde in wisselende golving van hare heupen. Zijne vuisten, die de hare als
ontwricht naar achteren duwden, stompten een dubbele drukking in haar dun en lenig

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

138
middel; het deed zwellen en trillen de vleeschbollen boven hare dijen; haar leest viel
achterover, zoodat haar verige borst ging spannen in haar zwart kleed; zij puntte haar
kin, en haar naakte hals lag in offerende blankheid zij sloot hare purperend-blauwe
oogleden en hare oogen waren ineens als dood; heur compacte haar hing, van over
het marmerwitte voorhoofd dicht en zwaar naar achteren en naar beneden, als een
klomp solfer; haar mond had den verzegelden ernst van een sibyllenmond. Was zij
in haar uitdaging gelukt; had zij zijn nonchalante onwil weten te leiden binnen het
allerheiligste van hare bedoelingen, de lijnen langs van hare listen? Ik meende te
zien, binnen de nieuwe en milde warmte van mijn hoofd, dat zij thans was, in volle
wijding, de gewillig-bedwongene, dat zij begeerde zijn meesterschap, en dat zij nog
leven wilde alleen voor zijne geboden. - Hij thans trippelde ongedurig maar speelsch
op zijne teenen; zijne knieën bewogen zijdelings naar binnen, en, tegen de hare
aangedrukt, deden de hare bewegen. Aldus draaide hij traag rondom haar, en deed
haar, waar ze was als de as zijner wenteling, médedraaien. Dan, schichtig, schoot
zijn voet plots uit: meê moest ze. En te dezer nieuwe plaats begon dezelfde kentering,
als eene envoûteerend zoeken naar de plek aan dewelke hij ze gehéél veroveren zou,
maar vernietigen. Ik hoorde de muziek nog alleen als een vaag geschetter, gelijk bij
het naderen van een nog ver kermisplein. Maar ik zag zijn hoofd, beangstigend
lood-vaal thans, en béken zweet die leekten van onder zijn diep-geschoven pet; ik
zag zijn hoofd hangen als een dreigement, een onafwendbaar-strak en zwaar
dreigement over haar kopje: - een veeg-drijvend Ophelia-kopje na drie dagen verblijf
in het water. Hij had, onder de pauze, eene cigaret aangestoken: 't gedoofde stompje
hing nu links uit zijn mondhoek die kwijlde, en het was zoowaar 't brutaal-gemeene,
't misprijzend teeken zijner heerschappij. Háár mond lag open als voor een kreet in
't lucht-ijle, dat geen geluid gedoogt. En zooals zij daar nu stonden, beiden, in hun
geniepigen dans, vond ik ze afschuwelijk, en eischten zij mijne gretige aandacht
meer dan ik zeggen kan.
Maar eensklaps, terwijl ik mijn grog leêgdronk en mijne oogen den waard ter
bestelling van een tweeden zochten, schokte een verschrikking door heel mijn wezen.
Terwijl mijne opmerkzaamheid, éen oogwenk maar, was afgeleid geweest, hadden
zij beiden hunne armen wijd-uit geslagen, handen nog steeds aan elkander geklonken,
lichaam aan lichaam, oogen in oogen, en stonden daar nu, - gekruisigd, ja
g e k r u i s i g d de een tegen den ander. Eén stonde bleven zij stáán aldus; toen, in
zelfde houding, zwierden zij, windvlug; beschreven een kwart-cirkel; wijlden weêr,
zwierden weêr, zwenkend als meeuwen op starre vlerken. Hij had zijn eindje cigaret
uitgespuwd; er was een leven gekomen in zijn logge lippen. Zij had hare oogen
geopend die stijf en schitterend stonden als edelsteenen. Hunne plotse zwaaien waren
als van bezetenen; hun gelaat was van schrik-ontzinden; heel hun lichaam trilde als
van kille koorts. Maar zij bleven aan elkaêr gedrukt; zij spanden, tot scheurens toe
de spieren hunner armen; zij waren, zij bleven, zij vereeuwigden zich tot De
Gekruisigden van dezen dans, van dezen Liefdedans, van dezen.... nu ja, van dezen
Lévensdans (waarom niet?) - Iets als eene begoocheling had zich van mij meester
gemaakt; het leek of dezen voor eens en altijd aan elkander vast waren gelegd met
een onzichtbaar bindsel, door een druk van buiten, door eene aantrekking van binnen,
door een wil waar tegenover zij jammerlijk onmachtig waren, door een nood die
afkeer worden zou, en afgrijzen, en die hopeloos-onontkomelijk was. Zij waren
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voortaan onafscheidbaar; neen: zij waren 't bij voorbeschikking altijd geweest en
zouden het eeuwig blijven, zooals zij stonden, dáár aan hun dubbele Kruis.....
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- Ik rees van mijn stoel, bedwelmd, als dronken. Wás ik het inderdaad? De natte kilte
der parkwandeling; de bittere eenzaamheid daarop, hier achter den kachel die loom
verwarmde; de muziek dan; en die dans; en mijn heete grog daarop. - Ik lei geld op
tafel, ging met verzwaarde beenen naar de deur, kwam buiten in de guurte.
Het bracht mijne gedachten weêr in orde. Gek toch, mijn oud-makker, die
effectenmakelaar, zich zoo te encanaljeeren! En die nieuwe dansen: moesten maar
liefst verboden worden!....
- Aan 't verloren avontuurtje, dat mij naar die najaarswarande had gedreven en
naar die ijle en schetterende muziek, dacht ik nog even, doch nauwelijks, en als aan
iets dat geheel buiten mij om was gebeurd.
Alleen, toen ik er toe kwam, ik weet niet langs welke wegen, deze herinnering
eraan te gaan neêrschrijven, toen voelde ik iets,.... ja: wát voelde ik eigenlijk?
Spijt is soms iets onverklaarbaar-wonderlijks.....

Wijsheid en levenskunst,
door Lode Baekelmans.
Marieken was met pralende plechtigheid getrouwd om de geburen en kennissen te
doen biskeeren. De zingende mis in St. Jacobskerk, het orgelmuziek op het Stadhuis
en het bruiloftsfeest bij Weber hadden heel wat opschudding verwekt en het aanzien
der familie Snepvangers weer hersteld, dat door het mislukt kiesavontuur gedaald
was.
Wanneer de wijnroes was opgeklaard, hernam Snepvangers zijn rustig
renteniersbestaan. Madame, in eeuwige ongedurigheid, dribbelde in huis rond of
winkelde in de buurt.
's Zondags dineerden zij met de familie Craen bij de kinderen. Heimelijk zonden
beide moeders een en ander om de dischkaart een fraaier uitzicht te bezorgen. De
winterzondagmiddagen werden met lekker eten en drinken, in familiegezelligheid,
doorgebracht.
Het jonge paar had, voor het oog der menschen en omdat men toch een
huwelijksreis moet doen, enkele dagen te Brussel doorgebracht. Daarna werd
Mariekens blanke bruidstooi voorzichtig in een koffer geborgen, haar bruidskrans
en ruiker, onder een glazen stolp, op de schouw der slaapkamer te prijken gesteld,
en Marieken nam haar plaats in achter den toog der drogerij op de Torfbrug. De oude
meid liet zij baas in de keuken, den winkelknecht verontrustte zij niet in kelder of
magazijn. Zij regeerde dus met wijsheid, en troonde naast Antoine met groot
zelfgenoegen. De uren vlogen voorbij met het gerammel op den beiaard van
Onze-Lieve-Vrouwetoren. 's Maandags ging zij in den namiddag met de moeders
op boodschappen uit; 's Woendags woonden zij de avondconcerten in den Dierentuin
bij; Vrijdagmorgen gaf als afwisseling het druk geloop van buitenlieden in de drogerij
tot het beiaardspel van twaalf uur verpoozing bracht; de Zaterdag werd besteed aan
schoonmaak en de rustdag volgde dan met groote eetpartij.
Snepvangers had woord gehouden, zich teruggetrokken uit het vereenigingsleven.
Craen bleef President van den Bond der Neringdoenden en verweet zijn vriend de
verregaande onverschilligheid tegenover de openbare belangen. Maar Snepvangers,
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openlijk gesteund door zijn vrouw, was niet van zijn stuk te brengen. Met den
verdierenpikker was het haast tot een breuk gekomen
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daar deze aan hetzelfde zeel trok met den President. De critiek van een ouden vriend
kan men natuurlijk minder dulden! Hij vergaf daarbij zijn kameraad niet, hem in dat
spoor te hebben gevoerd, ontmoette hem nog slechts in de herberg om den wille van
het kaarstpel.
Hij schiep groot behagen in zijn schoonzoon, die, 's Zondags na het eten, nooit
naliet uit te pakken met zijn wetenschappelijken ballast, te Leuven opgedaan. Antoine
noemde zijn kruiden met hun latijnsche namen, die Snepvangers niet onthouden kon.
Hij sprak over sterrekunde en delfstoffen, over scheikunde en filosofie. De
geneeskunde was hem niet vreemd, zijn zalf tegen brandwonden, eigen uitvinding,
vond wonderlijk veel afzet. En hij peinsde, hij peinsde maar door op nieuwe
uitvindingen, middelen om het menschdom te helpen en zijn inkomsten te verhoogen.
Om op de hoogte te blijven der jongste wetenschappelijke gegevens, las hij geregeld
populaire tijdschriften, want in zijn vak was er voortdurend nieuwigheid en
vooruitgang.
De belangwekkende beschouwingen werden gewoonlijk in den winkel gehouden.
Marieken bewonderde haar echtgenoot en snoepte onderwijl drop, de dames kauwden
jujube, en de heeren rookten hun sigaar. Antoine ploos zijn geitenbaardje, zijn gelaat
stond ernstig en zijn woorden klonken beslist en doctoraal. Het was verbazend vreemd
voor Craen en Snepvangers, die gretig luisterden, wat de dames wel niet deden.
Marieken knikte telkens alsof zij het fijne van de zaak verstond.
- De zon wordt kleiner, verzekerde eens Antoine.
- Maar jongen wat ge nu zegt, schuddebolde zijn vader.
- 'k Heb het altijd gepeinsd, bevestigde Snepvangers diepzinnig, de zomers worden
korter.
- De zon wordt dagelijks ouder, orakelde Antoine die zich door geen onderbreking
liet afleiden, de zon neemt af en verliest in warmte.
- Precies zooals ik gedacht heb, zei Snepvangers, deed een zware haal aan zijn
sigaar en blies kwaadaardig een rookwolk op.
- Zij verliest haar zelfstandigheid, ja zij verliest haar zelfstandigheid en vermagert,
als ik mij zoo doodgewoon mag uitdrukken, zij vermagert door ons haar stralen toe
te zenden! De geleerde J. Boskes, - er klonk eerbied in zijn stem -, heeft berekend,
dat de zon elk jaar door uitstraling een gewicht van achttien maal 10,20 gram
verliest....
- Dat moet een cijferaar geweest zijn, twijfelde de President.
- Met andere woorden, hield Antoine vol, in dertig millioen jaren zal de zon een
hoeveelheid stof uitgestraald hebben die gelijk is aan de aardmassa.
- 't Is kolossaal, bedacht Snepvangers en hij voelde dat Antoine hem doordringend
aankeek.
- Ja Papa!.... Als nu de zonnemassa vermindert, dan wordt haar aantrekkingskracht
kleiner; de aarde, minder sterk door haar aangetrokken, moet minder snel van het
aphelium naar het perihelium afdalen en minder snel van het perihelium naar het
aphelium opklimmen!.... De duur van deze dubbele beweging, met andere woorden
het sterrekundig jaar, moet langer worden.
- Zoo is 't, Antoine, M. Boskes heeft gelijk, ik ben er zeker van, gaf de President
toe, verheugd dat de uitleg voorbij was.
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- Ik versta niks van ofelium en perium, bekende Snepvangers schuchter, maar ik
wil u wel gelooven op uw woord.... maar hoeveel langer moet volgens u het
sterrekundig jaar wel worden?
- Elk millioen jaar, en hij lei den klemtoon op millioen, elk millioen jaar zes
seconden.
- 't Is niet veel, meende Snepvangers teleurgesteld, en dan moeten wij er ons nog
niet ongerust in maken, wij hebben nog al den tijd....
- Laat ons maar liever gaan soupeeren
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in plaats van daar den kop mee te breken, stelde Madame Craen voor.
- De vrouwen hebben geen verstand van wetenschap, misprees Antoine.
- Neen jongen, trooste Snepvangers.
Terwijl zij eens aan een goudbruin-gebraden kip peuzelden, lei Antoine een echte
geloofsbelijdenis af:
- Wat is een mensch tegenover het heelal!
Bedenkelijk vaagde hij de vettige vingers aan zijn servet, hmde genoegelijk en
bekeek strak zijn schoonvader. Snepvangers verschrok, liet het kippenboutje, waaraan
hij zoo blijhartig te kluiven zat, terug in zijn bord vallen, loerde bedeesd naar zijn
teljoor en vond in zijn bedremmeling geen antwoord. Met zijn plakkerige hand streek
hij zich over zijn kort-grijs stekelhaar, voelde aller oogen op hem gevestigd.
- Ja wat is een mensch tegenover het heelal?
- Niet veel, waagde Snepvangers en wou zijn boutje weer vastgrijpen.
- Neen, niks Papa, niks, absoluut niks, klonk vernietigend het betoog uit den mond
van den drogist, zoodat Snepvangers de hand weer van het kippenboutje aftrok.
- Dat is wat straf, Antoine, verweerde hij zich.
- Neen, niks, niks, niks!.... Een korreltje zand in de woestijn, een droppel water in
de zee.... een molecule....
- Watte?
Een molecule, dat is de kleinst denkbare hoeveelheid stof die op zichzelf kan
bestaan!....
- Toch iets meer, Antoine, toch iets meer, hield Snepvangers, rood van ontroering,
vol, neen nu ben ik het niet akkoord.
- Ha, ik weet wat ge zeggen wilt, zegevierde de drogist, ge wilt zeggen dat wij een
ziel hebben, dat wij redelijke schepselen Gods zijn!....
- Ja, stemde Snepvangers direct in, gelukkig dat hij zich aan dat argument kon
vastklampen, en hij greep weer naar zijn bord, ja Antoine.
- Maar dat is een andere kwestie.... ik ben het met u eens op dat punt.... maar
gesproken volgens absolute stelling, onder wetenschappelijk oogpunt beschouwd
zijn wij tegenover het heelal niet meer dan een mier, een zandkorrel of een druppel
regenwater!....
Snepvangers voelde zich angstig-onbehagelijk, hij begreep niet waar zijn
schoonzoon heen wou met zijn smakelijk gepeuzel te onderbreken.
- Wetenschappelijk mag dat waar zijn, antwoordde hij gebelgd maar waardig, doch
'n mensch is geen mier, 'n mensch is een mensch!.... Ja een mensch!.... Geen
regenwater!.... Hij is naar God geschapen!.... Zoo is 't!.... De geleerden kunnen ons
wijsmaken wat zij willen! Ik blijf bij het geloof, Antoine.
- Maar Papa toch, kreet Marieken.
- Papa heeft gelijk, koos Madame Craen partij.
- Wij moeten toch tot stof vergaan, probeerde Madame Snepvangers te verzoenen.
- Mama begrijpt mij, draaide Antoine bij. Hij had de tafel vergeten en zag niet in,
waarom de fraaie, wetenschappelijke bespiegeling niet beviel. Ja wij moeten helaas
tot stof vergaan.
- Ja dat is zoo, gaf Snepvangers toe in het besef dat er een eind moest aan komen.
- Ja rotten moeten wij allemaal, verzekerde ook Craen.
- Papa heeft mij verkeerd begrepen, ik ook verbind de wetenschap aan den
godsdienst.... geloof sluit geen wetenschap uit....
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- Ja 't is wat te zeggen in de wereld, gaf Snepvangers nu berustend toe en begon
ditmaal besloten opnieuw te kluiven. Het woord molecule moet ik onthouden, dacht
hij, terwijl hij wat appelmoes op zijn bord nam.
- Ik ben neo-thomist, speelde Antoine onverstoord uit.
- Een neo-thomist, vroeg Marieken benauwd.
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- Die partij ken ik niet en wil ik niet kennen, weerde Craen zich.
- Gelooven die dat wij van de apen afstammen, vroeg Snepvangers bekommerd,
maar bleef voortpeuzelen.
- Dat kan niet, zei Madame Craen angstig.
- Ik wil van geen apen afstammen, weigerde Marieken.
- Neen, maar zij oordeelen.... Darwin....
- Och dan is het goed, Antoine, besloot Snepvangers onverschillig en nam nog
een stukje van de borstkas, dan zullen ze wel gelijk hebben.
- Snepvangers, ik geloof dat het nu een goed oogenblik is om petrool-fondsen te
koopen.... die gaan stijgen, man!
Hierdoor gaf de President het gesprek een andere wending, want hij ook was
bevreesd voor de wetenschappelijke invallen van zijn zoon. Hij had verschrikkelijk
veel geleerdheid opgedaan, doch Craen sprak liever over koetjes en kalfjes, zooals
het een gewoon, ordentelijk man past. Antoine benuchterd, liet zijn benarde zaak in
den steek, daalde af tot de gemeenschap en sprak over fondsen en beurskoersen.
Snepvangers bewonderde de kundigheden van zijn schoonzoon, maar was toch
tevreden, na de zondagsche hoogvliegerij, weer zonder inspanning te kunnen praten
met geburen en herbergvrienden.
Tot zijn overbuur voelde hij zich bijzonder aangetrokken. Zoohaast het weer
eenigszins beter werd, liet hij 's morgens vroeg zijn spitsken weer de dringende
morgenwandeling doen in de straat. Hoe vroeg hij ook opstond, steeds lag de man
uit het kousenwinkeltje aan den overkant, met gekruiste armen over de halfdeur te
loeren en riep hem, immer welgemutst, een goeden morgen toe. Hij dampte uit zijn
goudsche pijp en hield den steel tusschen de dikke worstvingertjes geklemd. Steeds
spuwde hij regelmatig, met pletsend geluid, juist op den kant van het voetpad voor
zijn deur. Snepvangers kende hem sedert lang als een zwaarlijvig wezen van
gelijkmatig humeur. De vrouw regeerde in den kousenhandel. De baas mocht de
vitrien wasschen en de uitstalling van kousen, roode snuifzakdoeken, sajet en garen
onderhouden, soms een boodschap doen, uit visschen gaan of bij zijn duiven zitten
op zolder. In zijn vrije oogenblikken lag hij maar altijd over de halfdeur te rooken
en te spuwen. Snepvangers, die jaren de welvarende nering kende, vermoedde wel
dat het koppel dikkerds er warmpjes in zat. Zij leefden afgetrokken en vergenoegd,
de man wist dat de vrouw de broek droeg, maar 't hinderde hem niet vermits hij op
tijd zijn natje en zijn droogje had. Het huisje was nog antieker dan zijn ouderwetsche
bewoners, al was het trapgeveltje weggebroken om plaats te maken voor een
kroonlijst. De halfdeur was gebleven om overbuur van zijn gemakje niet te berooven.
Het bleef bij wederzijdsche beleefdheid. Snepvangers had maar gaarne geweten
wanneer overbuur opstond, hij deed heimelijk zijn best om hem eens voor te zijn,
doch steeds lag de vent, die hem mogelijk doorzag, reeds rustig te rooken en groette
hem met welwillend gegrinnik. Hij slaapt niet, oordeelde Snepvangers, er zijn
menschen die niet slapen kunnen omdat zij wat op den lever hebben. Maar het geweten
van den man zou wel door niets bezwaard zijn, hij was steeds te vergenoegd. De
duiven zullen hem wekken, veronderstelde hij, hij zal juist onder het duivenhok
slapen. Hij moet een droge keel krijgen met al zijn speeksel zoo te vermorsen, bedacht
hij verder. Nooit had het doen en laten van een mensch zoozeer zijn belangstelling
gewekt. Aan de koffietafel zelfs praatte hij over de eigenaardigheden van zijn
buurman, over zijn spuwkracht. Nooit ontvingen de menschen uit het oude
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kousenwinkeltje bezoek, vertelde Madame; de vrouw, het mafkoeiken, zei geen
schamel woord meer dan noodig was in de winkels, en rijk waren zij gewis,
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want ook het huisje was hun eigendom. Propere, stille menschen, die jaarlijks hun
geveltje laten schilderen en de deur in eik zetten!....
Op een voorjaarsmorgen, de zon koesterde reeds warm den spinnenden, grijzen
kater voor het huis van Sander, bood zich de gelegenheid aan om nader kennis te
maken. Spitsken joeg in lenteovermoed achter de poes, die over de halfdeur naast
het hoofd van haar meester wegsprong. Snepvangers stak de straat over en zocht zijn
hond te verontschuldigen.
- Dat doet hij anders nooit, Sander.
Neen schuddebolde de kousenvent, maar hij zei geen woord, verbluft door den
plotsen aanval. De mogelijkheid van een gesprek met Snepvangers te voeren had hij
nimmer bedacht. Onthutst staarde Snepvangers in den klaren hemel, Sander vergat
te rooken.
- Schoon lenteweer, teemde Snepvangers.
- Ge wordt weer vetter.... ge krijgt weer buik.... dat is goed, antwoordde Sander
en spuwde tot bevestiging.
- Ja, Sander!
Schuw was hij, had berouw den man gestoord te hebben in zijn ochtendbezigheid.
Met inspanning en ontzetting zag hij Sander spuwen, prevelde iets en trok zich terug.
Eenige dagen gingen voorbij zonder dat hij een poging waagde, hoe toeschietelijk
Sander ook glimlachte en lustig knikte wanneer hij aan de deur verscheen. Maar
Spitsken joeg weer achter den kater, en het beest wipte weer binnen over de halfdeur.
- Hij kan hem niet krijgen, pochte Sander.
Snepvangers stak de straat over en ging tegen de oude deurlijst leunen, van waar
hij aandachtig het waterspel van Sander gadesloeg.
- Ge speekt toch zoo vreeselijk veel, Sander, oordeelde hij vol ontzetting, is dat
van 't smooren?
- Bijlange niet, Snepvangers, ik kan speeken zonder smooren.... ik kan altijd
speeken als ik aan de deur sta.
- Maar waarom dan toch, Sander?
- Omdat mij dat amuseert!
- Amuseert u dat?
- Ja kolossaal.... ik speek nooit in de goot, altijd op 't kantje van den trottoir.
- Wat de zegt!
- Ja dat is zoo'n gewoonte en ge kunt niet gelooven hoe plezant het is!.... ik doe
het nu al jaren.... en toen ik eens in mijn bed stak met flerecijn was ik ziek omdat ik
niet speeken kon!....
- Ge zult te veel speeksel hebben, Sander.
- Dat kan wel, maar ik doe het toch meer om het verzet.... ieder mensch heeft zoo'n
liefhebberij.... gij hebt de politiek gehad, ik speek liever.... en loer naar de menschen.
- Ja, gaf Snepvangers verlegen toe.
- Ik loer naar mijn speeksel en naar de menschen, en denk na!....
- Ge zijt 'n filosoof, Sander.
- Dat kan wel, al ben ik er niet zeker van.... soms tel ik de keeren dat ik speek, 't
zijn cijfers, Snepvangers! Soms zie ik van alles in mijn speeksel, allemaal dingens
om te lachen, want ik ben nooit triestig.
- Ik heb u al zoolang in 't oog gehouden, ik was bang dat het speeken een ziekte
was!....
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- Ik had het wel in de gaten, maar 't is geen ziekte, al zou dat wel kunnen bestaan:
speekziekte! Het komt omdat ik zoo weinig tegen de menschen spreek, weet ge,
daarom speek ik. De mond moet toch beweging hebben.
- Dat zal wel, Sander.
- Ik kan maar niet verstaan waarom de steenen niet verslijten!
- Verslijten?
- Ik heb eens gelezen van een steen in een gevangenis, en de steen was door een
waterlek uitgesleten, fluisterde Sander geheimzinnig.
- Onmogelijk is het niet, bedacht Snepvangers.
- Maar ik zou nog veel meer moeten speeken om het zoover te brengen, zuchtte
Sander, en in den dag heb ik nog wat anders te doen.
De volgende dagen kwam Snepvangers,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

144
zonder belet te vragen, leunen tegen den buitenkant der halfdeur. Zijn
nieuwsgierigheid was nu bevredigd, maar de belangstelling bleef bestaan voor het
onderhoudend spuwen. Zij spraken niet veel, zoo wat over kat en hond, over weer
en wind, luisterden naar het tampend klokje der paterkens op de Ossenmarkt. Het
gebeurde wel dat Snepvangers, aangehitst, betrapt werd dat hij poogde mee te spuwen.
- Niet ver genoeg, keurde Sander af, in de goot, klonk het anders minachtend.
Beschaamd zweeg Snepvangers dan, maar wanneer hij toevallig in den plas kon
treffen, dan zegevierde hij:
- 't Is er in, Sander.
- Ge leert bij, moedigde de kousenvent aan, 't is niet zoo gemakkelijk als het wel
schijnt.... Ge begint er ook al plezier in te krijgen, niet waar?
Zoo ging de lente voorbij en de zwoele zomer woog op de stad, Snepvangers leefde
genoegelijk en stil. In D e G a p e r werd een kleine gaper verwacht en op de gezellige,
zondagsche eetpartijen werd haast over niet anders meer gesproken. Antoine en
Marieken lazen boeken over kinderkweek, over het verzorgen van zuigelingen, over
de verpleging der kraamvrouw, raadpleegden werken over gezondheidsleer voor
pasgeborenen en moeders, over de kunst om kinderen op te voeden.
- Dat is de nieuwe tijd, stelde Madame Snepvangers vast. Zij was inschikkelijk
nu zij naar hartelust haar leven had ingericht.
- In onzen tijd, meende Madame Graen, werden er zooveel babbelguigjes niet
gemaakt, en kinderen kwamen er ook.
- De wetenschap heeft veel verbeterd, verzekerde Marieken.
Craen en Snepvangers profiteerden van de gelegenheid om stillekens naar de kroeg
te sluipen. De vrouwen en Antoine zouden dat wel bedisselen, van wetenschappelijken
kinderkweek hadden zij geen begrip, en ook het verzorgen van den kindskorf viel
buiten hun bevoegdheid. Eens dat zij langer dan naar gewoonte hadden blijven
plakken in H e t N a c h t l i c h t , kochten zij, om zich te verontschuldigen, een
prachtige wieg.
Een morgen in Oogst stond Snepvangers weer aan den buitenkant der halfdeur
naast Sander aan den binnenkant. Het zou weer erg warm worden zoodat men niet
wist waar kruipen, overwoog Snepvangers.
- Morgen ziet ge mij niet, bedreigde Sander.
- Wat is er gebeurd, ondervroeg Snepvangers verschrikt.
- Er is nog niks gebeurd, maar er gaat iets gebeuren!
- Wat zegt ge, Sander.
- Er gaat iets gebeuren!
Snepvangers keek verstomd naar den talmenden, vergenoegden kousenvent. Deze
lachte sluw en pinkoogde.
- Wat gaat er dan gebeuren, Sander?
- Ik ga uit visschen!
- Och anders niet, ontviel het den teleurgestelden Snepvangers.
- Ik ga uit visschen en zal dus niet speeken!
- Wel, wel toch!
- En ik ken iets van visschen! Ik vang baars, brasem, snoek, karpel en paling.... Ik
weet ze zitten, ik ken de beestjes, ik weet wat ze gaarne eten. Ik heb het leven van
de visschen bestudeerd!....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

- Ik ook, zei Snepvangers, die niet wou onderdoen in kennis, ik heb ze bestudeerd
in het aquarium van de Zoölogie.
- Waar! In het aq.... wat?
- Ja, daar zitten zij achter glas.... en ge ziet ze eten en permentelijk ademen, want
de luchtblaasjes broebelen boven het water uit.
- Achter glas, Snepvangers, visschen achter glas? Snepvangers, wij zijn goei
vrienden en 'k heb u leeren speeken met plezier, maar ge moet mij niks willen
wijsmaken, betoogde Sander ongeloovig.
- Toch is het zoo, hield Snepvangers vol.
- Ik ben wel eens in de Zoölogie geweest in mijn jonge jaren, en 'k heb er leeuwen,
tijgers, vogels en andere wilde beesten gezien.... maar visschen achter glas....!
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Neen dat is geen echte visch, dat is zoo'n komieke uitvinding....
- 't Is echt!
- Geloof het niet, Snepvangers, 'k heb er ook vogels gezien, opgevulde vogels....
en 't zal wel zoo iets zijn in karton of blik... ze probeeren alles om de menschen te
verlakken. En dat gij u laat beetnemen?
- Ge moet eens mee gaan zien, Sander, we zullen eens samen gaan....
- Neen Snepvangers, dat nooit, ik ben te oud om mij voor den aap te laten
houden!....
- Maar Sander toch!
- Gij moet eens met mij gaan visschen, ik zal u eens echte, serieuse visch laten
zien.
- Ik wil wel, zei Snepvangers.
- Nog niemand heb ik meegenomen, want ik vertrouw niemand.... Maar u,
Snepvangers, u zal ik eens leeren visschen... Alleen moet ge mij beloven te zwijgen
en u niks meer te laten wijsmaken.... Koop uw gerief, en zorg dat ge om drie uur
klaar zijt, want we trekken vroeg naar buiten.
- Ik zal klaar zijn, beloofde Snepvangers, vermits hij zeer belust was op de nieuwe
uitspanning.
In den namiddag voorzag hij zich van zijn gereedschap. Hij kocht een rieten
inschuifhengelroede, snoeren, haken, loodjes, kurken dobbers, een wormbakje en
een vischmand. Op den koop toe kocht hij een handboekje: D e H e n g e l a a r .
Daar hij vroeg wou gaan slapen, liet hij de vrienden van de kaarttafel uit H e t
z w a r t P a a r d in den steek. Vlijtig las hij de algemeene beschouwingen over zijn
sport en de bepalingen van den besten vischtijd:
‘De hengelaar is iemand die er nooit tegen opziet, om zich met zonsopgang
in het veld te bevinden.
De sport werkt volgens geneeskundigen kalmeerend op de overspannen
zenuwen. In Engeland wordt veel gehengeld door heeren en dames, die
veel geestelijken arbeid verrichten.
De hengelaar moet er steeds naar streven met de politie op goeden voet te
blijven.
De kenner weet bij instinct altijd de beste plekjes op te sporen.
Door oefening wordt de kunst verkregen.
De eigenlijke hengelperiode begint met Augustus....
De visch houdt van een licht gedekt luchtje.... maar men lette ook op den
wind.....
Dan las hij hoe men zich moet kleeden. Een kostuum met veel zakken, vetleeren
kaplaarzen om natte voeten te vermijden en een regenjas tegen.... regen! Daar zou
hij moeten overheen stappen, want noch een noch ander had hij in zijn garderobe.
Dus ook zijn regenscherm moest hij thuis laten!
Belangwekkend waren de mededeelingen over de voorbereidende maatregelen:
het voederen van den visch en de verboden geheimmiddelen. Vooral het aas vergde
al zijn aandacht. Wormen, kaas, brood, zoetekoek, aardappel, garnaal, kleine visch
van zes tot twaalf centimeters, kikkers!.... Hij peinsde na, onderbrak zijn lectuur,
ging pieren steken in een vochtig hoekje van zijn tuintje, lei ze zorgvuldig in het
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wormbakje. Dat ik nu geen peterselie heb, betreurde hij, het peterselievocht prikkelt
danig hun huid! Het vangen van de verschillende vischsoorten, alsmede de wettelijke
bepalingen kon hij niet meer doorwerken, dat zou iets voor later zijn, want nu was
het bedtijd.
Toen Sander aanbelde stond hij kant en klaar, beladen met zijn vischtuig en zijn
boterhammen. De buurvriend was nog erger beladen, men zag het aan zijn uitrusting
dat hij een oud visscher van beroep was. Hij droeg een breedgeranden zonnehoed.
Zij togen door de stille stad in den lichtenden ochtend, voorbij het begijnenhof
der Roodestraat, langs de Rijnpoortvest, naast het Stapelhuis en de dokken vol schepen
en schuiten. Onder weg tjilpten de musschen. Een dronken matroosje lag er-
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gens in een goot zijn roes uit te slapen. Nu en dan zagen zij een politieagent, een
douanier of een nachtwaker. Zoo verlaten en stil had Snepvangers de stad nog nooit
gezien. Sander voerde hem over bruggen, doorheen een doolhof van houtstapels, tot
zij eindelijk, naast een sas, over de brug der Roijerssluis, den Scheldedijk optrokken.
Voor hen lag de kabbel-klotsende rivier in den morgensmoor, waarop het licht
reeds straalde.
Achter hen lag de stad met de torens en de huizen zonder leven. Rechts, in de
laagte, liep breed en diep de donkere gracht van het Noordkasteel, waarvan de groene
wallen heuvelend opstaken. Maar hun blikken gingen naar den grooten Scheldeplas,
waarin mogelijk zooveel visch moest verscholen zitten! Een paar kleine
garnaalknotsen met bruine zeilen laveerden naar de stad, een driemaster lag voor
anker achter den hoek. Aan Oosterweel, verscholen tegen den dijk, volgden zij den
steenweg door den Polder. Hier, onder den oneindigen hemelkoepel, was het rustig.
Zij hoorden alleen het geloei der koebeesten in de weiden en het klimmend gezang
der vogels over de groene, bedauwde vlakte. Sander onderbrak door geen onvertogen
woord het zwijgen vol verlangende verwachting. Nu trokken zij door binnenwegen
tot in 't hartje der groene weiden en der stilte van den vreedzamen ochtend.
Eindelijk bleef Sander staan, haalde uit een zijner zakken een sleutel te voorschijn
opende het slot van een hek, trok de slagboom open, wenkte Snepvangers.
- Hoor de leeuwerik klimmen, zei hij en bleef even luisteren.
Nu sprak hij weer, floot een lustig deuntje, terwijl hij voorop liep door het vochtige
gras. Wanneer hij weer stilstond was het airken uit, en wees hij op een wiel bedekt
met waterplanten en kroos.
- Dat is mijn eigen visscherij, en op de weide laat ik geen koeien grazen om de
vischkens niet bang te maken!....
- Sander, dat had ik nooit gedacht!
- 'n Mensch moet niet alles aan 't klokzeel hangen, mijn vrouw eet gaarne visch
en ik vang hem gaarne.... daarom kochten wij grond en water.... Maar zwijgen,
Snepvangers.
- Ja Sander, en Snepvangers droomde van de verborgen genoegens van den
kousenvent.
- Ik speek gaarne, maar ik visch nog liever!
- Dat geloof ik.
- 't Is een oud Scheldewiel, en diep, och zoo diep! Doch wij moeten zwijgen, want
de visch is zoo slim, hij hoort alles.
Sander bracht zijn hengelroede in orde, liet zachtjes zijn haak zakken tusschen het
kroos, lei een steen op het uiteinde van den stok. Daarna monsterde hij de uitrusting
van zijn vriend, schoof de stokken op elkaar, bond de snoer aan een zorgvuldig
gekozen haak, zag misprijzend op de pieren neer, maar nam toch dit aas, wierp de
lijn een paar meters verder te water, en lei weer een steen op den stok. Zonder vrees
voor den dauw hurkte hij neer aan den waterkant, nam een platte flesch uit een
binnenzak, dronk een slokje, smakte genoegelijk, gaf gemoedelijk knikkend het
fleschje aan den buurman.
- 't Is voor de wormen, fluisterde hij, er is niks zoo goed tegen de wormen als een
borreltje op de nuchtere maag, vooral in open lucht.
Snepvangers proefde, keek bekommerd naar zijn dobber.
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- Laat dat maar, vezelde Sander, ge kunt zien dat ge van visschen niks kent.... zij
vinden het zelf wel.... als zij ons maar niet hooren.....
- Wat gaan wij nu vangen, Sander.
- Wat God belieft! 'n Mensch mag nooit te rap zijn en vooruit willen denken....
Wat wij vangen dat zullen wij moeten afwachten.... Soms vangt men veel, soms
vangt men niks!
- Maar 'k heb een boeksken gekocht waarin staat hoe men de verschillende
vischsoorten moet vangen....
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- Een boeksken? Geloof toch vooral geen boekskens! Kunt ge nu in een boeksken
leeren visschen of zwemmen? De ondervinding leert het, Snepvangers.... Gij hebt
dat boeksken toch niet gelezen zeker, wantrouwde hij.
- Neen, Sander, 'k heb nog geen tijd gehad.
- Ha, dan is het goed.... Lees het vooral niet.... Daar is niks goed van te
verwachten.... Beloof mij dat ge het niet zult lezen!....
- Als ik u daar plezier mee doen kan....
- Ja, groot plezier, vriend Snepvangers, want als ge het boeksken leest, dan neem
ik u niet meer mee.... En ik zal u leeren visschen, zooals ik u heb leeren speken,
omdat ik u genegen ben.... Kom laat ons nu een boterhammeken eten, want er is niks
zoo slecht als nuchter te blijven in den dauw van den Polder!
- Maar de lijnen?
- Laat de lijnen maar liggen.... Als wij beet krijgen zullen wij het wel zien.... Wij
moeten den visch zijn goesting laten doen, weet ge.... Dat is slim tegen slim!....
Zij aten hun boterhammen en dronken een slok koude koffie. De morgen klaarde
over den wijden Polder. Een kikvorsch wipte voor de voeten van Snepvangers weg,
en Sander lachte, omdat buurman zoo schrok, maar hij lachte gedempt, als inwendig.
- Hier ben ik nog liever dan aan mijn deur.... hier denk ik niet aan speeken.... ik
denk aan mijn jonge jaren, want ik ben ook een boerken uit den Polder.... Hier ben
ik nog beter gezind dan thuis....
- Ja, het buitenleven, mijmerde Snepvangers in een opwelling van oude
herinneringen.
- Ik houd van gras en water.... en van de beestjes in de natuur.... Mijn vrouw houdt
alleen van haar winkel.... daarom kom ik hier altijd maar alleen.... maar ik ben gaarne
alleen.... ik ben altijd even blij.
- Hij bijt, kreet plots Snepvangers, die zijn hengelroede zag trillen.
- Ssst! Ssst! Maak toch geen leven! Voorzichtig!
- Maar hij bijt, zeg ik.
- Ja, en nu zal ik hem eens properkens voor u ophalen, een visch ophalen is de
groote kunst moet ge weten....
- Spoed u dan toch, dwong wanhopig Snepvangers.
Traag en behoedzaam stond Sander recht, pakte de hengelroede beet en trok
zachtjesaan, zachtjesaan. Het drijvertje kwam omhoog, de strakgespannen snoer
volgde, en een spartelende brasem met zilverbruine schubben hing aan den haak.
Behendig werd hij op de wal geloodst, losgemaakt en in de vischmand gestopt. De
twee visschers hurkten er bij neer, keurden en bewonderden.
- Hij weegt zeker 'n kilo, meende Snepvangers.
- Dat kan, willigde Sander in, ik zeg niet neen of ik zeg niet ja, dat moeten wij
wegen!... Leer ik u niet goed visschen, ging hij blijhartig voort, 'k had het anders met
zoo'n aas nooit durven denken, voltooide hij bekommerd.
- Deugt mijn aas niet?
- Och wat zal ik zeggen, ja en neen, dat hangt af hoe men het wil beschouwen.....
mijn aas is natuurlijk beter.
- Ja dat zal wel, gaf Snepvangers toe, grootmoedig door zijn schoonen inzet.
De vischhaak werd opnieuw van aas voorzien en te water gelaten. Sander zweeg
nu, frutselde aan andere snoeren, nachtlijnen, die hij in den dag maar plaatste en aan
kleine paaltjes vastknoopte, ging dan onverschillig-gelukzalig liggen droomen. Hij
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werd opgeschrikt toen Snepvangers weer beet had. Ditmaal haalde hij een fraaie
karper op.
- 'k Heb meer last met uw lijn dan met de mijne, verweet hij genoegelijk, uw aas
moet toch goed zijn.... men is nooit te oud om te leeren in de visscherij.... of uw plek
is beter.... ik moet seffens uw aas eens gebruiken.
- Gebruik gerust, of ge komt nog platzak thuis!
- Och dat kan den besten overkomen.... schoone visch.... er is ook wel wat geluk
bij
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in 't visschen, kalmeerde hij, er zijn menschen die er niks van kennen en toch vangen.
- Ja, bekende zijn buurman deemoedig.
Nu begon Sander ook beet te krijgen, en de pen van Snepvangers trok telkens weg,
zoodat hij voortdurend in de weer was om op te halen en nieuw aas te bevestigen.
- Voor twee visschen is toch te veel!.... Maar nu ik er aan denk, Snepvangers, hebt
gij een vischverlof?
- Neen, Sander.
- Dan kunt ge in de boet zijn als den veldwachter komt.
- Daar heb ik niet aan gedacht, prevelde Snepvangers onthutst, en de vreugd der
vangst was bedorven, gij hebt me niet gewaarschuwd.
- Och ik dacht dat gij de wetten kendet, lachte de kousenvent en ging voort aan
zijn werk.
Snepvangers ging wat achteraf zitten, niets op zijn gemak door de bedreiging met
den veldwachter, waardoor zijn plezier bedorven werd. Sander kreeg medelijden.
- Wees maar niet bang, de veldwachter komt wel niet en dan zeg ik maar dat ik
met twee lijnen visch.... daarbij ik ken hem.... ik zei het maar om de aardigheid.
- Een boet is geen aardigheid.... Ik wil voor geen vischken op tribunaal komen.
- Kom, kom, neem nog een borrel, Snepvangers, weeral baars, nu vangt ge niks
meer dan baars.....
- Lekkere genever, vergoelijkte nu ook Snepvangers.
- Straks leggen wij ons gerief op den kant en vangen een uil.... Als het te warm
wordt dan bijt de visch toch niet meer.... Daarna gaan wij spek met eieren eten bij
den boer, dan wandelen wij stillekens naar huis. Zij zullen niet weinig verschieten
als ge met zoo'n mand visch thuis komt.... Maar zwijgen, zulle.... Ik neem niemand
mee dan u....
Toen de vischmandjes vol waren, werden de snoeren opgerold en de lijnen
uiteengenomen. Men zou eerst eten en dan slapen.
- Meer kunnen wij niet opeten, zei Sander, en ik vang nooit meer dan wij eten
kunnen.... van weggeven houd ik niet en daarbij ik ken geen menschen.... Overmorgen
kom ik opnieuw.... en gij Snepvangers?
- Als het u niet geneert!
- Zeker niet, met twee is het nog veel plezanter om den weg te korten.... kom nu
gaan wij naar de hoeve.
Hier was Sander thuis. In afwachting dat het eten klaar was, liep hij in wagenkot
en stal, in schuur en huis. Behagelijk snoof hij de scherpe aallucht op, had plezier in
den fellen haan en zijn hennen, in de eendjes en de duiven. Na zich rond gegeten te
hebben, gingen zij, achter den boomgaard, tegen een kleine hooiopper liggen slapen.
- 'k Wou dat ik thuis een koe kon houden, wenschte Sander.
- Ja, wenschte Snepvangers mee, doch hij voelde wel dat de woorden van zijn
vriend hem in zijn slaperigheid ontglipten.
Laat in den namiddag werd Snepvangers gewekt door een gemeene vlieg, die hem
op den neus kittelde. Sander snurkte nog zalig, zoodat zijn vriend hem met tegenzin
wekte.
- 't Is tijd, Sander.
- 'k Lag er juist aan te denken....
Zij keerden langs den dijk, over de bruggen, in het tierig havenleven der stad weer,
namen afscheid aan de halfdeur. Snepvangers vond het keffend spitsken alleen thuis.
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Hij lei zijn vischtuig neer en met het mandje waarin zijn vangst geborgen zat trok
hij naar de Torfbrug, want hij veronderstelde dat zijn wederhelft bij Marieken op
bezoek was.
In den winkel stond de knecht achter den toog. De man vertrok zijn gelaat,
grijnslachte en wees met dwaas gebaar naar de deur der huiskamer. Hij is van lotje
getikt of zat, dacht Snepvangers. In de kamer zat Craen, rood van opwinding, te
proeven aan een flesch wijn. Spraakloos stond hij op, vulde een tweede glas, tikte
prosit en zei:
- 't Is 'n jongen, Snepvangers.
- Wat 'n jongen?....
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- Ja, met al hun boeken over kinderkweek hebben zij zich nog misrekend....
- En Marieken?....
- Alles in orde, Snepvangers, drink maar eens, we zullen ze seffens gaan bezoeken...
Ik ben peter, Snepvangers, en 't zal sapperdeboeren feest zijn!
- En ik die uit visschen ging!
- We konden er toch geen hand aan uitsteken.... laat uwe visch maar eens zien!
Wel, wel! Zelf gevangen, niks uit den vischwinkel?
- Wa denkt ge wel! Hij ademt nog!....
- Kom laat ons nu maar naar Albertken en zijn moeder gaan zien.
De visch werd in de kraamkamer bewonderd evenals het kind en de moeder. De
vrouwen vertelden van het kraambed, Snepvangers bevestigde keer op keer, dat de
kousenvent ‘een aardige’, een zonderling was. Marieken, bleek onder de kanten
slaapmuts, lag gelukzalig te staren; Antoine zag verwezen naar de wieg, waarin de
boorling te leven lag. De baker eindigde met het gezelschap naar de huiskamer te
verwijzen.
Het doopfeest en Mariekens kerkgang gaven aanleiding tot vette familiefeestjes,
waarna het dagelijksch leven hernam. Marieken stond weer achter den toog en een
kindermeid voerde den kinderwagen straatjes om in de buurt. Snepvangers had een
vischverlof en ging, zoolang het seizoen het duldde, mee uit visschen. Toen het najaar
stillekens naar den winter liep moest hij zich weer bepalen met 's morgens het
waterspel van Sander na te kijken, dat wel iets van zijn aantrekkelijkheid verloren
had. Hij sprak nu dikwijls over Albertken, dat reeds slim uit zijn oogjes begon te
kijken en zijn grootvader erkende.
- Ge zijt 'n gelukkigen vent, Snepvangers, zei eens de kousenvent en voor de eerste
maal scheen hij niet vroolijk, gij hebt een dochter en een kindje dat grootvader zal
leeren zeggen....
- Ja Sander!
- Ge weet niet hoe gelukkig gij zijt.... de menschen waardeeren niet genoeg wat
zij hebben.... Wij hebben geen kinderen en zitten moedermensch alleen in onzen
ouden dag....
Sander hield op met spuwen, aarzelde nog een oogenblik, ging toen plots zonder
groet naar binnen.
De dagen sleten en 't werd telkens avond en tijd om kaart te spelen. De Zondag
bracht den familiekring samen, en Albertken was de held van het gesprek. Het kind
groeide met den dag en allen vonden het schoon, slim en groot.
In het voorjaar, een dag dat het buiig regenweer het volle genot der kachel schonk
en de huiselijkheid deed waardeeren, vond Madame Snepvangers in de brievenbus
het aanlokkend prospectus eener Brusselsche reisagentie. Zij lei het zorgvuldig bij
de gazet om na het avondmaal, wanneer het licht ontstoken en het huishouden aan
kant zou zijn, het druksel te lezen. De ordelievende vrouw wierp nooit een
reclamebiljet ongelezen weg, zat met den bril op den neus en de ongestopte kous in
den schoot, aandachtig te spellen. Was het de schuld van het regenweer? Was het
een simpelen inval of een lang sluimerend verlangen, dat plots wakker werd?
- Snepvangers, wat moet dat Zwitserland toch schoon zijn!
- Ja, zei Snepvangers, die rustig in zijn zetel zat te rooken.
- Wij hebben gewerkt en gespaard en niks van de wereld gezien!....
- Ja!....
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- We moesten toch ook eens een reis naar Zwitserland doen in den zomer.
- Och!
- Veel geld kost het niet en de gidsen zorgen voor alles tot zelfs voor het drinkgeld.
- Och!
- De hooge bergen vol sneeuw, die schoone valleien en meren.... die koeikens met
bellekens aan den hals, dweepte Madame.
- Maar Mama toch, bracht Snepvangers verbluft in 't midden.
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- Ja voor ik sterf wil ik Zwitserland gezien hebben, bekende Madame in vervoering,
en gij gaat mee, zei ze verteederd, want zonder u zou ik niet gerust zijn tusschen al
die vreemde menschen in de hotels.
- Waar zijn uw gedachten toch, Mama, Zwitserland ligt zoo ver van hier.
- Lees het zelf maar eens.... het staat er allemaal in!
Snepvangers las en zei geen woord meer. Tegen den wil van zijn vrouw kon hij
niets doen, en 't was nog geen zomer. Maar Madame sprak weldra over niets anders
meer dan over Zwitserland. Stilaan begon Snepvangers er ook minder tegen op te
zien, zijn bezwaren vielen weg, de reislust werd ook in hem gewekt en de prospectus
begon ook hem te lokken. Hij nam den kousenvent in zijn vertrouwen, sprak hem
van het reisplan.
- Niet doen, Snepvangers.
- Waarom niet, Sander?
- Niet doen, zeg ik.
- Maar waarom niet?
- Als ik u 'n raad mag geven, blijf dan in uw straatje, ge gaat u weer onnoodig moe
maken om sneeuwbergen te zien.... wat hebt ge nu aan sneeuwbergen en koeien met
bellekens rond den nek?.... Niks! En er kan een ongeluk met den trein gebeuren, dat
leest ge toch dagelijks in de gazet.... Ge kunt in een afgrond vallen en morsdood
zijn!.... Ge kunt bestolen worden.... Ge slaapt niet in uw eigen bed... De Zwitsers
zijn natuurlijk slimme vogels die hun land laten zien om centen te winnen...
Ik zeg, als vriend, niet doen! Maak u toch niet onnoodig muug! 't Is overal hetzelfde
in de wereld.... de menschen eten en slapen.... de zon komt op en 't wordt er nacht....
sneeuwbergen kan ik in de wolken zien!....
- Maar mijn vrouw wil absoluut Zwitserland zien.
- Dan is er geen zalf aan te strijken, jongen, dan is er niets aan te doen, dan moet
ge naar Zwitserland.... Ik zie er niks goeds in.... als het u maar niet berouwt.
Hij knikkebolde bedenkelijk en spuwde met geweld. Heel zijn wezen drukte zijn
afkeuring uit.
- Dat verandert de zaak.... als ik dat geweten had.... zoo, zoo, uw vrouw wil naar
Zwitserland.... awel, goede reis!....
Na dit beslissend onderhoud begon Snepvangers over de voorgenomen reis te
praten in H e t Z w a r t P a a r d . De stamgasten bespraken de gebeurtenis even
hartstochtelijk alsof zij zelf de groote tocht gingen ondernemen. Een meubelmaker
was eens met een pleziertrein naar Parijs geweest. Een boodschapper uit de
Rozenstraat toonde buitengewone belangstelling. Wanneer de anderen weer door het
kaartspel of de teerlingen in beslag werden genomen, bleef hij geduldig luisteren
naar den omslag en de herhalingen van Snepvangers' uitleg. 'n Verstandige vent,
oordeelde hij, spijtig dat hij het niet verder gebracht heeft in de wereld! Gelukkig
dat zijn vrouw, die met visch leurt, ruim den kost helpt verdienen!
Craen en zijn vrouw hadden na lang aarzelen geweigerd mee te gaan, zij zagen
op tegen het lange treinrit en bleven liever in de nabijheid van Albertken. Er werd
geschreven aan de reisagentie, zij ontvingen bericht dat het geld was toegekomen en
het vertrek uit Brussel vastgesteld op 20 Juli. De laatste dagen voor het vertrek
brachten beslommeringen van allen aard. Spitsken werd besteed bij Craen, nieuwe
reiszakken werden gekocht en gevuld met nieuwe spullen, afscheid werd genomen
van de kinderen en Albertken, van de kennissen. De kousenvent, die niet meer over
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de reis gesproken had, werd niet vergeten. Hij zou een oogsken in 't zeil houden en
met Marieken waken op het huis. Snepvangers had zijn waarden, eigendomtitels en
fondsen, goud- en zilverwerk veilig geborgen in een brandkast op de bank. Alleen
Mijnheer nam zijn horlogie mee.
Toen zij 's namiddags reisvaardig stonden
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sloten zij water- en gasleiding zorgvuldig af, speetten hun touristen-herkenningsteeken
op de borst en togen, zwoegend onder hun handkoffers, naar het station. Gelukkig
dat een gids hen opwachtte in de spoorhalle te Brussel! Slechts tweemaal hadden zij
zich in de hoofdstad bar kunnen vervelen in hun leven: aan die stad vonden zij als
treffelijke sinjoren geen aardigheid.
Snepvangers ontving de reisboekjes, en zij volgden den gids naar den doorgaanden
trein. Daar zaten zij nu in een tweeklassewagen te wachten op het vertrek, een beetje
verslagen door eigen durf en ongemakkelijk in hun reiskleederen.
- 't Is toch gemakkelijk reizen, verklaarde Madame zelfgenoegzaam.
- Nu zijn wij op weg naar Zwitserland, zei Snepvangers flauw.
Andere dragers van het herkenningsteeken stapten in, maar de gids hield zorgvuldig
een plaatsken open. De deuren ware reeds toegeworpen, toen hijgend een dik
vrouwmensch zich binnen werkte.
- Oef, is me dat zoeken!....
- Jezus! Maria! fluisterde Madame Snepvangers haar echtgenoot in het oor, dat is
Mie Verbinnen uit de Rozenstraat.... En die gaat ook mee naar Zwitserland.
Snepvangers verschrok, bekeek in grenzenlooze verbazing het opgedirkt vischwijf,
die voor hen neerzat. De vrouw van den boodschaplooper was blootshoofds, een
fluweelen jurk vol kanten volants omspande haar zware borsten, een zijden voorschoot
hing over haar gemoireerden rok, en gelakte schoentjes had zij aan de voeten. Op
haar schoot hield zij een zwart leeren korf, een reuzenkabas!
- Wel, wel, Mijnheer en Madame Snepvangers, eindelijk heb ik u gevonden.... in
Antwerpen zijt ge mij ontsnapt, maar nu laat ik niet meer los....
- Waarom, vroeg Madame angstig.
- Och mensch lief, ik versta geen woordje Fransch, enkel Antwerpsch.... en 'k
dacht bij mezelf: die brave menschen zullen mij wel helpen.... Mijn vent sprak van
niks anders dan van Zwitserland.... en toen dacht ik: dat moet ik toch ook eens zien....
'n mensch moet toch ook eens van het leven profiteeren en wat verder gaan dan naar
de kermis van Contich!.... En als ge geen kinderen hebt kunt ge er wel een 215 franken
aan besteden om Zwitserland te zien met den Riga er bij....
- Rigi, verbeterde Snepvangers voornaam.
- Rigi of Riga is voor mij hetzelfde als het maar geenen Zwanengang is!.... Ik wil
ook eens reizen gelijk chik volk!....
Het gefluit van de locomotief onderbrak haar, de trein ging traagjes vooruit,
versnelde en joeg dan voort met dommelend geluid. De medereizigers begluurden
het vreemdsoortig drietal.
- 't Is toch gemakkelijk op de kussens zitten in plaats van met vischkorven door
Antwerpen te sjouwen, zei Mie, mijn vent zal er eentje meer pakken, nu ik weg ben
en hem aan zijn lot moest overlaten.
Een der medereizigers gichelde in zijn hoekje, de twee dames keken strak door
het ander raampje. Snepvangers werd rood van ergernis.
- Alleen zou ik het nooit geriskeerd hebben.... maar toen ik wist dat twee deftige
menschen uit de buurt meegingen heb ik mijn kaartje maar besteld.
Madame zat verslagen. Snepvangers nam geen verder notitie van de opdringerige
vischleurster.
- De trein stopt slechts te Luxemburg, te Straatsburg, te Mülhausen en morgen
vroeg om half zes zijn wij te Bazel.... daar drinken wij koffie, zei Snepvangers.
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- Ja, fluisterde Madame, die niet wist waar de blikken te vestigen en ten slotte naar
buiten keek, naar het wisselend avondlandschap.
- Ben ik van geenen tel, Madammeken, kent ge met niet meer?.... Ik ben Mie
Verbinnen uit de Rozenstraat, ik leur met visch en mijn vent speelt 's avonds kaart
met
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Mijnheer in H e t Z w a r t P a a r d , op de Paddegracht. Waar of niet waar,
Mijnheerken?
Sprakeloos en nijdig zaten man en vrouw voor haar.
- Maar Seminis kinderen toch, die spreken nu geen gebenedijd woord.... plezant
gezelschap om mede te voyageeren.... Of is 't uit hoovaardigheid dat gij mij niet wilt
kennen?.... Wel fijne Mijnheer zijt gij uwen tijd vergeten?.... En dat heeft in den
gemeenteraad willen zitten.... zeker ook om te zwijgen!.... Maar dat kan ik ook.... Ik
had een lekker stuksken visch meegebracht om u te trakteeren, maar als gij het zoo
verstaat, dan vreet ik alles zelf op!....
Triomfantelijk opende zij haar kabas en begon te smullen. Madame bemerkte
tersluiks dat de gebakken pladijs er appetijtelijk uitzag. Mijnheer keek naar de nieuwe
reiszakken in het net boven Mie. Dat wijf kwam nu het spel verbroddelen, het plezier
bederven! Wat moesten de medereizigers van hen wel denken! De trein zong en
dommelde, en nu en dan klonk een waarschuwend gefluit. Sander had gelijk, zij
hadden maar liever moeten thuis blijven, in hun bed slapen in plaats van in den trein.
Madame knabbelde nu voorzichtig aan een reepje chocolade. En al die ellende zou
veertien dagen duren, veertien dagen lang zouden zij geplaagd zijn met dat vischwijf!
En in deze wagon was het rooken verboden.
Het schemerde nu, en plots werd het treinlicht ontstoken. Ginder verre was nog
een kleurige weerschijn van de zon na haar ondergang. Dan kwam de nacht, de
donkere, lange nacht. Mie, moe gegeten en gedronken, sloot haar mandje, veegde
zich welgevallig den mond af, zei giftig:
- Slaap wel, fiere Madame, en fijne Mijnheer, maar ik ben bij u en blijf bij u.... ik
laat u niet meer los.... en wij zullen eens zien wie het langst kan koppen. Zoo'n twee
poesjesnellen heb ik nog nooit op 't Vlaamsch theater gezien.
Zij vleide zich in haar hoekje, kruiste de armen op den kabas en sloot de oogen.
Even had de trein gestopt, joeg nu weer voort, rusteloos voort door den nacht. Het
licht door een gordijn getemperd schemerde vaag over de slapende Mie, de
knikkendebollende Madame, den heer en de twee dames. Snepvangers kon niet slapen
van verbeten woede. En er was niets tegen te doen, zij had haar reis betaald en zou
hen op de hielen volgen. Het treffelijk volk zou zich van hen afwenden en hem en
zijn vrouw op den koop toe nog uitlachen. Hij zou den gids raadplegen over wat hen
te doen stond. Dat gemeen wijf!
Traag kropen de uren voorbij voor den wakenden Snepvangers, wiens menschelijke
ijdelheid zoo deerlijk was gekwetst. Eindelijk toen de morgen begon te dagen en het
licht door de neergelaten gordijntjes sijpelde, sliep hij in. Uit zijn onrustige droomen,
die kop noch staart hadden, werd hij gewekt door het onbehoorlijk gesnurk van Mie
Verbinnen. Madame wreef zich eveneens de oogen uit.
- Seffens zijn wij in Zwitserland, Mama, zevelde hij, ik ga den gids spreken, want
met haar kunnen wij toch niet geplaagd blijven......
- Neen Snepvangers.
- Wat moeten de menschen wel denken, ik schaam mij de oogen uit den kop.
- Wij gaan nog liever terug naar huis Snepvangers.
- Natuurlijk, al moeten wij er al ons cens bij verliezen en niks gezien hebben!
De trein stopte. De slapers ontwaakten, namen hun gepak, stapten uit. Mie met
haar kabas aan den arm volgde Snepvangers, die met nijdige wippasjes de reizigers
naar het buffet vergezelde. Hij kreeg den gids te pakken.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

- Met dat wijf zonder hoed en met een voorschoot willen wij niet reizen, verklaarde
hij dapper.
- Ik kan het niet verhelpen, Mijnheer, zij heeft betaald en toevallig kent zij u....
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Daar kan de agentie niets aan doen, verklaarde de gids onverschillig.
- Dan gaan wij terug, Mijnheer.... Wanneer vertrekt een trein naar Brussel?....
Maar ik zal in Antwerpen vertellen wat zoodje gij Zwitserland laat zien?....
- 't Is spijtig, Mijnheer, verzoende de gids, maar niemand kan er iets aan doen...
en ge zijt uw geld kwijt....
- Mijn geld kwijt?
- Ja want alles is betaald in de hotels en de treinreis is op voorhand betaald,
verwittigde de gids en krabde zich achter het oor.
- 't Zijn allemaal dieven in uw schoon Zwitserland. Wij hebben al genoeg gezien
en gaan terug.... Wijs mij maar den trein...
- Om negen uur vertrekt er een trein, ginder....
- Maar de koffie is betaald en zullen wij drinken! Wij gaan terug, Mama, terug
naar Antwerpen, maar eerst gaan wij koffiedrinken....
- Ik ben stram van zitten, kloeg Madame.
- Wij moesten in onzen ouden dag ook nog zoo iets aanvangen. Laat ons nu maar
smakelijk eten, want het kost peperduur.
Toen de reizigers weer naar den trein gingen, bleven zij zitten. Mie volgde hun
voorbeeld.
- Dat is straf.... Zij blijft ook zitten, en keert mee terug.
- Zij weet van toeten noch blazen, misprees Madame.
- Zij zal staan zien, grinnikte Snepvangers boosaardig.
Met zijn kladdeken Fransch wist Snepvangers zich te behelpen. De conducteur
keek bevreemd naar de ongeknipte reisbiljetten in het reisboekje, maar zei niets. Mie
schoof weer genoeglijk bij in hetzelfde compartiment. Zonder een woord te wisselen
reden zij in den snikheeten dag naar huis. Aan de stations dronken zij limonade, aten
broodjes-met-wat-bij. In grilligen dans schoten dorpen en steden voorbij, velden en
weiden. Zij waren verdoofd en uitgeput en zagen Mie maar onafgebroken smullen
en snoepen uit haar voorraad. Het vischwijf probeerde zoo genoegelijk mogelijk den
tijd te dooden, want de menschen rond haar verstond zij toch niet en de Snepvangersen
zaten statig en waren niet te spreken. Tegen zevenen kwamen zij te Brussel aan.
- Maar.... maar dat is Brussel, begot!
- Ja dat is Brussel, sarde Snepvangers die niet langer zwijgen kon....
- En dat s nu die fameuze reis naar Zwitserland, waar alles te zien was.... die koeien
met bellekens en die bergen met sneeuw... Awel dat is puur afzetterij.... En dat kost
nu zoo maar in de gauwte twee honderd vijftien frank.... En waar is nu die Riga?
- In den Zwanengang, treiterde Snepvangers.
- Sloebers!.... Ha, nu versta ik het.... ze hebben mij willen kwijt spelen.... Zijn
moedwillig terug naar huis gegaan.... Maar ik heb toch zooveel van Zwitserland land
gezien als gij.... ik beklaag mijn centen niet, want gij zijt ook gefopt.... En mee naar
huis ga ik ook!
In den avond kwam Snepvangers en zijn vrouw doodmoe thuis in de Hobokenstraat.
Mie had hen tergend achterna geloopen tot aan den hoek der Rozenstraat.
- Droom nu maar niet teveel van Zwitserland.... Ge hebt niet eens gekoleurde
postkaarten meegebracht en ik wel, zegevierde zij.
- Wat zal Marieken verschieten als zij ons morgen ziet, jammerde Madame.
- En wat zullen de mannen uit H e t Z w a r t P a a r d lachen, maar wij slapen toch
in ons eigen bed!
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's Morgens vroeg stond Snepvangers weer tegenover Sander. De kousenvent hield
op met spuwen van verwondering.
- Al terug Snepvangers?
- Ja, Sander....
- In Zwitserland geweest?
- Ja!
- Niet veel bijzonders zeker?
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- Neen!
- Maar ge zegt zoo weinig....
- Och!
- Lang in den trein gezeten?
- Een dag en een nacht.... en dan dat smerig vischwijf uit de Rozenstraat die zonder
hoed mee wou naar Zwitserland.... En zij had heur plaats betaald en wou ons niet
loslaten.... Maar wij hebben haar beetgenomen en zijn direct terug naar huis gekomen
om in ons eigen bed te slapen.
- Ja, zei Sander peinzend en spuwde werktuigelijk, ja Snepvangers, 'k heb u zoo
dikwijls gezegd dat gij moest leeren zwijgen.... Nu zijt ge uw cens kwijt.... 'k heb u
gewaarschuwd dat het overal hetzelfde is, en nu hebt ge het zelf ondervonden dat
dat Zwitserland de moeite niet waard is er u zoo muug voor te maken....!
Speek maar liever eens mee, besloot hij welgemutst, en binnen een paar dagen
gaan wij opnieuw visschen!....
- Ja Sander, stemde Snepvangers in, voelde zich getroost, en spuwde naar den rand
van het voetpad.

In zee,
door Jenny Mollinger.
De golven daav'ren op mij aan!
O weelde, jong en sterk te zijn
en in den zomerzonneschijn
de wilde branding in te gaan!
Hoe sist en gist het om mij heen,
hoe spat het blinkend witte schuim!
De zee speelt uit haar dollen luim
en beukt en geeselt mij de leên.
Ik voel mij zoo geluksbelaân
in deze morgenheerlijkheid,
dat met een vreugdekreet ik wijd
mijn beide armen uit moet slaan!
De golven daav'ren op mij aan!
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Het goed getijde,
door Käthe Mussche.
O, teederheid van kleur bij lucht en land,
O, windestreeling door het groenend kruid,
Een ranke vogel lokt zijn jonge bruid,
Nu d'aarde geurt en gloeit en vlammend brandt!
O, windestreeling door het groenend kruid
En berken, recht in rij, als een gelid,
Dat in den goeden zonschijn blijde bidt,
Nu wild geen winter meer bij takken muit!
Een ranke vogel lokt zijn jonge bruid
En vindt al zoekend 't zuiver liefdelied,
Dat als een paarlend water vloeit en vliet,
Of als een klare klok door d'uren luidt.
Zie, d'aarde gloeit en bloeit, en vlammend brandt
Deez' wijde wereld als een feest van glans,
Dat noodt tot lichte wijs en lichten dans,
Wars van den barschen boei en fellen band....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Jo van Ammers-Küller, De Verzwegen Strijd, Haarlem, H.D. Tjeenk
Willink & Zoon, 1916.
Hoe komt het toch dat boeken van temperamentvolle vrouwen zoo zelden sterk
gepassioneerd en toch litterair-beheerscht geschreven zijn, maar bijna altijd: hetzij
opgewonden, overdreven, pathetisch, sentimenteel en slordig, hetzij bedaard-keurig,
hier en daar dood en stijf, overal elders damesachtig precieuzig en gekunsteld?
O, er zijn, gelukkig, uitzonderingen, die ik hier nu maar niet noemen zal, evenmin
als de namen die mij in 't hoofd kwamen toen ik dacht aan ieder der genoemde twee
hoofdsoorten. Ik gebruik het woord hoofdsoorten, omdat er, natuurlijk, ook allerlei
nuanceeringen zijn, werk dat meer naar het opgewondene, geëxalteerde, ander werk
dat naar het àl te beschaafde, het tamme zweemt. Dit boekje van mevrouw van
Ammers-Küller staat zonder twijfel dichter bij het ongedurfde, het visite-achtig lieve,
dan bij het genre, dat boven zijn eigen gevoel tracht uit te schreeuwen, toch is het
maar zelden dood-gewerkt, vindt men er zeer weinige geheel vale of fletse bladzijden
in - de meeste hebben althans nog een enkel opfleurend innigheidje. Ik vind het
eigenlijk wel een goed romannetje, wel prettig stil, trouw en zuiver, veel beter
tenminste dan de R o m a n v a n e e n S t u d e n t - een verhaal dat de schrijfster,
toen zonder twijfel nog zeer jong en ongeoefend, voor mij niet waar te maken wist.
Aan dezen Ve r z w e g e n S t r i j d daarentegen geloof ik wel degelijk - al komt mij
die vervelende professor wel wat al te plechtig, te braaf en te duf, àl te stakerig en
stakkerig voor. Toch - wie zal zeggen, dat hij onmogelijk is! I k wilde eigenlijk maar
zeggen, dat het zoo erg toch niet gehoefd had!
Dat mevrouw van Ammers een vrouw van warm en sterk gevoel moet zijn - alleen
al het onderwerp, dat zich aan haar opdrong, kan het bewijzen. Liefdevol heeft zij
zich ingedacht in het lot van een professorsvrouw, die nog een ander ideaal heeft
dan de zoo zorgvuldige bewaking van Zijn, en haar eigen, imponeerende waardigheid,
een professorsvrouw met een hartstochtelijk temperament, en wier man haar snakken
laat, een professorsvrouw die met een ander (en waarom had dat óók geen professor
kunnen zijn?) misschien een echte liefde-vrouw had kunnen worden. Ik gelóóf aan
zulke gevallen, en ook dat er zijn, waarin de professor.... heelemaal géén professor,
maar b.v. een succesvol zakenman, een gewichtig politicus, advocaat of notaris, een
menschlievend dokter, ja zelfs een eerzuchtig en in zijn kunstpassie verdorrend
kunstenaar is. De hoogleeraars hebben geenszins het monopolie der verwaarlozing
van hun vrouwen en gezinnen. Door een professor te kiezen heeft mevrouw van
Ammers misschien eenvoudig getracht zich haar taak wat gemakkelijk te maken: de
professioneele werklust, abstractie en levensongeschiktheid van een professor zijn
van zoo algemeene bekendheid en dus zoo gereede aannemelijk. Toch twijfelen wij
even of er wel professors zouden zijn die - als de Frans in dezen roman - in den avond
thuiskomend van hun huwelijksreis met een mooi jong vrouwtje, allereerst hun
boekenkast in orde gaan brengen en daar uren aan besteden. Den chef van een
handelshuis, een telegram vindend over gewichtige zaken, wier behandeling moeilijk
uitstel lijden kan, zonder schade voor zijn zak, hadden wij éér tot zoo iets
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romanpersoon! (De gedachte aan
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den handelsman riep den handelsterm op!) Eerzucht komt ten slotte overal voor en
een gebrekkig begrip der levenswaarden is waarlijk ook niet aan een bepaald beroep
gebonden!
Hoewel zonder twijfel van litteraire verdienste, sterk en mooi episch is mevrouw
van Ammers' werk ook in dit boekje nog niet. Daarvoor leende zich dan ook, in de
eerste plaats, al zeer slecht de dagboek-vorm, de ik-vorm, een uitdrukkingswijze die
veel aantrekkelijks heeft - door de onmiddellijke innigheid, waartoe zij in staat stelt
- maar ongeveer alle objectiviteit uitsluit, en die daarbij - wanneer de ‘ik’ tenminste
zelf geen schrijversnatuur blijkt te zijn - onvermijdelijk iets onwaarschijnlijks, vreemd
twee-slachtigs krijgt. Het échte dagboek van een lieve, gepassioneerde, maar overigens
gewone vrouw kan natuurlijk niet ‘litterair’ zijn (in den zin van voortdurend
zorgvuldig en goed gesteld) en wie een fictief dagboek uitgeeft is gewoonlijk een
schrijfster of schrijver en kan niet laten het wèl litterair te maken. Mevrouw van
Ammers heeft klaarblijkelijk getracht, de kool zooveel mogelijk sparende, aan de
geit toch het hare te geven - altijd een hachelijke onderneming, waarbij kool en geit
ten slotte gelijkelijk gevaar plegen te loopen. Zij trachtte e e n v o u d i g te doen maar bracht het toch niet tot het accent der echtheid. Haar boekje had zonder twijfel
veel treffender, inniger kunnen zijn, én litterair hooger kunnen staan, als zij zelve
haar verhaal gedaan en aan haar gave den vrijen loop gelaten had. Nu kregen haar
dagboekbladen iets tams en toch gekunstelds - dat haar heldin blijkbaar niét had. En
het eene euvel sleepte het andere mee. Toen de dagboekvorm eenmaal gekozen was,
moest er een brief aan den echtgenoot bij en een voorgeschiedenis - niet zonder
jeugdige mooi-doenerij ‘proloog’ getiteld - en kreeg door dit alles ook de geheele
compositie iets kunstmatig-verdraaids, bedachts, geaffecteerds. Wie een verhaal van
eenvoudig menschenlijden te doen heeft, die kan dat toch eigenlijk niet eenvoudig
en menschelijk genoeg doen. Alle trucjes, kunstjes - of 't geen als zoodanig aandoet
- zijn daarbij storend en uit den booze. Dit boekje lezende heb ik mij, gansch
onwillekeurig, telkens afgevraagd: hoe kán het, dat een zoo gemouvementeerde,
gevoelighartstochtelijke, naar innigheid en teederheid snakkende natuur als deze
Henriët - de dagboekschrijfster - haar mededeelingen zoo keurigjes en bedaard
rangschikt, zoo wijs weet te zwijgen, zich schrijvende zoo gematigd, zoo koel-precies,
zoo smaakvol-journalistiek uitdrukt, ja zelfs in den brief, waarin zij afscheid van
haar man dacht te nemen, de witjes en de driestarren niet vergeet,.... maar dan bedacht
ik mij natuurlijk dadelijk, dat dit alles dan ook in waarheid van mevrouw van Ammers
was, die litterair wenschte te blijven, en die nog niet ver genoeg in de schrijfkunst
is, om te weten, dat ook de alleronhandigste, kinderlijkste, slechtst-gestelde zin of
uitdrukking, mits een sterk gevoel duidelijk uitsprekend (zonder opwinding dus
natuurlijk!) van de hoogste schoonheidswerking kan zijn.
Dankbaar blijf ik de schrijfster voor twee lieve dingen: 1o voor de behandeling van
dit onderwerp, dat, geenszins nieuw, toch - ondanks alle bezwaren - nog zelden zoo
zuiver en overtuigend werd uitgewerkt, en 2o voor de doorgaans wat al te
beredeneerde, toch hier en daar zacht-dóórdringende en dus tréffende waarheid en
innigheid van sommige harer opmerkingen. Het droevig-noodlottige veler
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levensdingen schijnt haar wat koel-verstandelijk zinnenden blik niet ontgaan te zijn.
Het mooiste in haar boekje vond ik wel eindjes als dit:
(bl. 142) ‘Hoe stralend gezond zag Tine er uit! Toen we naast elkaar zaten en ik
ons beider beeld in den spiegel zag: zij blozend en forsch, met glanzende oogen en
een lachenden, rooden mond: ik bleek en vermagerd, met holle wangen en moeë
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oogen, besloop me een heete, felle afgunst, omdat vroeger i k van ons tweeën de
mooiste was geweest en ik nu Frans zag opluiken bij haar aanstekelijken lach, in de
sfeer van gezonde vroolijkheid, die zij meebracht. Vergeleek ook hij? Net als Frits,
die bij het binnenkomen met onbehouwen meewarigheid gezegd had: “Sjonges, Jet,
wat zie jij er belabberd uit.”
't Werd mijn armzalig eerherstel, bij Tini's klacht, dat Bennie wat Engelsche ziekte
had, neuswijs op te merken: “dat hebben flesschenkinderen bijna altijd....” Wat won
ik ermee? Wat meer dan even een pijnlijk moment van stilte, waarin Frans mij
misschien harteloos vond, want Tine had verteld, dat zij vergeefs gepoogd had haar
kind zelf te voeden, en natuurlijk begreep hij niet, hoe elke vezel van mijn gevoel
dien avond gepijnigd werd.
Tine vroeg naar zijn werk. Hoe goed wist ze den toon te vatten, waarop hij vroolijk
en opgewekt inging; zoodat hij haar zelfs het onderwerp van zijn boek uitlegde, en
met geduld en nauwkeurigheid de teekeningen toonde. Had hij niet telkens, wanneer
ik er naar vroeg, mij plagend afgeweerd: “dat het geen kost voor vrouwen en kinderen
was?”
En zij, hem bewonderend, beklaagde zich schertsend over Frits: hij was zoo lui....
hij bezat niet de minste eerzucht.... voor een candidatuur als raadslid had hij bedankt,
en zelfs voor een eerebaantje als regent van een hofje was hij niet te vinden’.
Op bl. 103 hadden wij gelezen: ‘Soms denk ik, dat ik het me net zoo zou wenschen
als Frits, wanneer ik rijk was als hij! Vrij zijn als een vagebond en alleen leven voor
wie je lief hebt. Met je beiden door de wijde wereld zwerven en samen genieten van
al wat er moois en belangrijks is’
Zóó is het. Zoo verlangt haast ieder altijd en overal naar.... het andere, naar wat
hij niét bezit!
Op zichzelf heel goed, als een soort resumé, dat hier te vroeg kwam, vond ik ook
dit:
(bl 32) ‘Een man als jij, van wien de wereld iets groots verwacht, (dat zijn immers
de woorden waarmee professor Hirschfeld zijn artikel over jou en je werk besloot)
moest niet trouwen. En indien hij, om zijn taak naar behooren te kunnen vervullen,
een eigen huis verkoos boven gemeubileerde kamers en een eigen vrouw in plaats
van een onverschillige hospita, dan moest hij met een degelijke, in't
huishouden-ervaren-dame een weloverwogen contract sluiten, waarbij zóóveel
kwartieren daags voor de maaltijden en zooveel andere voor de conversatie werden
vastgesteld en waarbij elk der partijen zich verbond geen enkele sentimentaliteit in
de verhouding te brengen.
Maar hij moest niet een jong, warmbloedig kind in den waan brengen, dat zij
noodig is voor zijn geluk; niet een hartstochtelijke vrouw laten verkwijnen tusschen
zijn hooge kasten met duffe boeken; hij moest geen kinderen verwekken in een huis,
waar nooit uitbundig mag worden gelachen en gejuicht, hij moest beseffen, dat de
roem van zijn naam en de glorie van zijn werk geen vrouwenhart kunnen bevredigen
en geen kinderoogen doen glanzen.
Toen ik verleden jaar te Edinburg, op de dag van je eere-doctoraat, aan het diner
naast den grooten Caunters zat, vertelde hij me, dat hij van slechts twee hollandsche
professoren den naam en den arbeid kende: van Reuvenaar en van jou.
En toch kon ik niet blij zijn om zijn woorden, niet meer als vroeger in mijn fierheid
over joù glorie alle eigen désilluzies vergeten.
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Ik kon alléén denken aan die andere professorsvrouw, of zij ook, zooals ik, den
roem van haar man met de armoe van haar leven had betaald; en aan de kinderen
van dien ander, of zij evenals de mijne voor hun grooten vader meer schuchterheid
en vrees zouden voelen, dan liefde en vertrouwelijkheid.’
Goed! - Ik kan mij alleen maar niet voorstellen, dat een gepassioneerde vrouw het
zóó zou kunnen zeggen, in een afscheidsbrief!
H.R.
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Gerard van den Hoek, Het Kostelijk Leven, met een inleiding van P.H.
van Moerkerken, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon; het jaartal
ontbreekt.
Zoo is ook thans reeds, nog geen jaar na zijn sterven, al wat Gerard van den Hoek
geschreven en voor de pers gereed gemaakt heeft, in een boekje, in deze 216
bladzijden, vereenigd. Een wel kleine, maar niet geringe, een zeer ‘kostelijke’ litteraire
nalatenschap. Des schrijvers vriend, die ook de mijne is - hoe blij ben ik nu, hen
tezamen gebracht te hebben - P.H. van Moerkerken heeft er een inleiding bij
geschreven. Een stukje dat werkelijk in-leidt, een woord van warme vriendschap
voor de persoonlijkheid, maar vooral van zuiver inzicht in den geest van den schrijver,
wiens bescheiden, maar zoo eerlijk verdiende plaats in de vaderlandsche letterkunde
het gold aan te wijzen.
Den trouwen Elsevierlezers zijn de zeven prozastukjes, hier bijeen gebracht,
grootendeels bekend. D e G i f t m e n g e r s , E e n L i e v e J o n g e n , D e
Ve r w e n s c h t e T h u i s k o m s t en J a c o b a i n d e We r e l d verschenen in dit
maandschrift. Ik zou echter ook die trouwe lezers wel willen uitnoodigen, zich dit
boekje aan te schaffen, niet alleen om ook met de drie andere: E e n Ve r l i e s ,
O n t m o e t i n g e n v a n e e n K n i e s o o r en S c h r i j v e r s N a c h t m e r r i e
kennis te maken - zij kennen ook die wellicht al, uit G i d s en N i e u w e G i d s -,
maar om ze alle te herlezen, ze alle tezamen te bezitten en te blijven bezitten - stille
hulde aan de nagedachtenis van een jong gestorven kunstenaar, waarvan zij allerlei
voldoening beleven zullen. Met smaak en distinctie is het boekje uitgegeven. Het
bevat een portret van den gestorvene. Behalve het jaartal op den titel, helaas! ontbreekt er niets aan.
Toen ik-voor-mij de zeven verhaaltjes dezer dagen nog eens had overgelezen en het
boekje, namijmerend, sloot, zag ik ze, in hun karaktervolle eenheid en hun interessante
verscheidenheid, ik geloof wel zuiver voor me, en bij de gedachte: hoe pittig en
uitnemend toch was ieder in zijn soort, voegde zich aanstonds deze: welk een schoone
ontwikkelingsgang was hier begonnen, om plotseling, wreed en zoozeer ontijdig te
worden afgebroken. Ja, Van Moerkerken heeft wèl gelijk, als hij spreekt van een
vroegrijpheid, waardoor de hoop op een rijken en heerlijken zomerbloei geenszins
weggenomen werd.
Die ontwikkelingsgang, zoover hij kwam, wil ik hier nogeens nagaan. Het begon
met D e G i f t m e n g e r s . Daar staat Jan.-feb. 1910 onder. Van den Hoek was dus
nog geen 18 jaar toe hij daaraan begon. Dat hij Van Looy toen al gelezen had, staat
vast; hij vertelde mij dat trouwens bij zijn bezoek in 1910. In een der schrijfboeken,
die mevrouw de weduwe van den Hoek-de Vries - Gerards moeder - mij na zijn
overlijden toezond, was een begin gemaakt met het o v e r s c h r i j v e n van Feesten
I. Het handschrift lijkt mij dat van den zeventienjarige. Geen twijfel, of dit
overschrijven bedoelde van Looy's proza zoo innig mogelijk te leeren kennen, het
te bestudeeren. ‘De Giftmengers’ is dan ook onder sterken invloed van Jac. van Looy
geschreven. Toch heeft het een, bij eerste lezing wat vreemd en koel aandoenden,
zeer eigen toon. Den leuken humor heeft het al, den soms wat cynisch schijnenden,
toch zoo diep-in warmechten en vol-menschelijken humor van het latere werk. Een
zuiver objectief verhaal, in dat opzicht zelfs beter, in aanleg hooger, dan de drie
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daarop gevolgde: E e n L i e v e J o n g e n , E e n Ve r l i e s , en de O n t m o e t i n g e n
v a n e e n K n i e s o o r . Die zijn veel subjectiever, minder zuiver episch, meer
zelf-analyse. ‘Aug. '13’ staat onder E e n L i e v e J o n g e n . Twintig, één en twintig
jaar geworden - en na geruimen tijd ernstig ziek geweest te zijn - werd de jonge
schrijver aangegrepen door de ons bijna allen zoo welbekende behoefte, zich uit te
schrijven, zich-zelven dieper te leeren kennen, inniger te leeren begrijpen -
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al schrijvende - door de ‘objectiveering van eigen kijk op menschen en wereld’,
gelijk Van Moerkerken het noemt. E e n L i e v e J o n g e n - hoewel allicht niet
historisch juist! - is een aandoenlijke, mild humoristische, alle zelfverheffing missende
bekentenis. Hoe ver van het overmoedige, maar ook aanmatigende, het zoo
begrijpelijke maar tevens wat onnoozele doen van sommige tachtigers zijn wij hier!
(bl. 68) ‘Als hij daar dan zoo eenzaam liep, begon hij aan Margreet te denken; 't
was meer een daad van zijn wil dan dat het spontaan kwam. Hij maakte zich wijs
dat hij vurig naar haar verlangde, maar legde zich dat verlangen inderdaad slechts
op, en feitelijk was het alleen haar figuurtje, haar schoon dat hem waarlijk aantrok.
Door daaraan te denken wond hij zich op en stelde hij zijn hoogmoed tevreden.
Maar in huis was de tegenstelling tusschen zulke gedachten en de zorgelijke omgeving
zoo groot, dat een schroom hem er van terug hield, maar ook hem ontevreden maakte.
Eindelijk voelde hij zich zoo armzalig, zoo lam geslagen en zonder eenigen prikkel
van emotie, dat het niet meer om te verdragen was, en den derden dag, toen hij toch
bijna wegging, brak hij ruw dien schroom weg, en liet de zoete gedachten aan
Margreet en het spoedig wederzien vrij toe. Hij ging op zijn bed liggen en sloot de
oogen van genot; hij zag haar voor zich, lokkend, frisch, jong, verrukkelijk; hij
huiverde. - Beneden sloeg een deur; dadelijk daarop hoorde hij zijn moeder zichzelf
haar ruwheid verwijten; Pa sliep zeker even. De werkelijkheid begon weer te drukken,
maar hij verzette zich. De zorg en de treurigheid hier zou zijn jonge liefde fnuiken,
zei hij tegen zichzelf; mocht dat? hij moest waken voor die teere plant.
Nu liet hij de wellustigste gedachten vrij toe, al stond hij voor het bed van zijn
vader en praatte met hem; hij beschermde ze tegen zichzelf, wanneer zijn geweten
ze wilde verbieden.’
Zoo iets dorst ik nog niet aan, toen ik, 23 jaar oud, mijn K a l v e r l i e f d e schreef!
De student van Tol in ‘Een Verlies’ is een reïncarnatie van den ‘lieven jongen’;
Sjarl, de Kniesoor, werd nog inniger, scherper, wranger soms - schoon ook hier
scherpte en wrangheid getemperd zijn door den humor - maar vooral fijner, subtieler,
ijler. Als Van den Hoek in deze manier doorgegaan zou zijn, ware er gevaar ontstaan
voor een al te zeer verijlen van zijn sensaties, gevaar voor een exces in die richting,
zou hij, gelijk de uitnemende Hofker (Delang) - om nu maar geen grootere te noemen
- wellicht, door onbereikbaarheid van bevrediging, tot steriliteit zijn gedoemd.
Maar deze luciede jonge schrijver zág dat gevaar, gaf er zich duchtig rekenschap
van, en hij wendde zich, bekeerde zich met kracht tot het zuiver objectieve, thans
ook al min of meer synthetiseerende genre. In den zomer van 1915 voltooide hij zijn
‘Verwenschte Thuiskomst,’ een voortreflijk in epischen toon gehouden verhaal, dat
de Elsevier-lezers zich zeker nog wel herinneren. S c h r i j v e r s N a c h t m e r r i e ,
een geestig fantasietje, volgde in October en nog in datzelfde najaar J a c o b a i n
d e We r e l d , het ‘ontwerp’ voor een eersten roman.
Deze ‘Jacoba’ - geen lezer die het zou kunnen raden! - was aanvankelijk de ‘zuster
van Sjarl’ in de ‘Ontmoetingen van een Kniesoor’. Toen Van den Hoek mij dit stuk
proza - dan nog in gesloten verhaalvorm - gezonden had, gaf ik het hem terug met
mijn meening: dat het rammelde. De avonturen van Sjarl en van zijn zuster stonden
naast elkaar, het was een verhaal met twee centrale figuren, die niets met elkaar te
maken hadden, niets dan hun toevallige bloedverwantschap. Ik ried den schrijver de
interessante zuster afzonderlijk en breeder te behandelen. Hij wilde mijn raad volgen,
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excerpeerde de stukjes over ‘den broer’ (Sjarl) en zond die aan D e G i d s . Van ‘de
zuster’ zou hij een roman gaan maken..
Het heeft niet mogen zijn.
H.R.
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Louis Hartz in de kunstzaal Kleykamp.
Het werk van een eerlijk kunstenaar na te gaan in zijne verschillende perioden is zoo
interessant, omdat hij leeft in zijn werk. De belangrijkheid daarvan ligt dan ook niet
in de voorstellingen zelf, maar in de manier waarop hij de dingen voorstelt, in de
overtuigende helderheid, waarmeê hij ons kan laten zien, wat hij zelf doorleefd en
gevoeld heeft.

LOUIS HARTZ. KATWIJKSCHE VROUW.

Om te komen tot de macht van uitdrukking, tot het kunnen uitbeelden van wat hij
in zijn eigen binnenste zag, is er een lange weg noodig van aanhoudende oefening,
om het materiaal, dat hem daarbij ten dienste staat zoo te beheerschen, zoo in zijne
macht te hebben, dat hij die innerlijkheid, die schoone droom, tot werkelijk beeld
kan maken.
Dit innerlijke leven is eene voortdurende beweging vooruit of achteruit, omhoog
of omlaag, en stilstand is de dood, al wordt er, tijdens dat stilstaan, ook nog zooveel
geproduceerd.
Die ontwikkeling naar binnen en naar buiten maakt voor den kunstenaar het niet
te ontkomen verlangen om het geziene te doen zien, om het diepste in hem zelf een
vorm te geven, die ook een ander kan begrijpen, om zijn ‘droom uit te leggen’ tegelijk
tot zijn zwaarsten strijd en zijn grootste genot, en wat daarvan tot uiting komt bepaalt
zijn waarde voor hem zelf en voor zijn tijd.
Wie met belangstelling het werk van L. Hartz heeft gevolgd zal kunnen zien, dat
het beste van het hier geexposeerde weèr een heel eind verder staat op den weg die
deze kunstenaar gaat.
De portretten, de stillevens, de bloemen, die daar nu zoo helder en zoo klaar, zoo
zuiver en eerlijk voor ons staan, wat jaren van intens werken, van steeds dieper
doordringen in het karakter, van altijd meer macht over de stof liggen daar achter.
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Dit werk vraagt eene aandachtige beschouwing, want de beste kwaliteiten ervan
liggen niet zoo aan de oppervlakte.
Om zoo zichzelf uit te kunnen spreken in een portret, dat het eene geestelijke,
levende gelijkenis wordt van het model, maar tevens van den kunstenaar, wat een
zelfkennis en wat begrijpen van een ander is daarvoor noodig.
En het spontane van de voordracht, het zooveel kunnen uitdrukken met zoo weinig
(zoo dikwijls gemak van doen genoemd) is juist het zich volmaakt meester zijn, het
bezonnen vertrouwen in zichzelf, gevolg van altijd-doore oefening.
Meer wil ik er niet van zeggen, want 't geeft niets, nummer voor nummer te be-
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spreken, waarvan het eene wat beter het andere wat minder is.
Het geheel bepaalt de waarde, en het mooier of minder mooi vinden van het een
of het ander moet ieder toch voor zichzelf doen.
M. V.D. VALK.

Fransche kunst in Holland.

LOUIS HARTZ. PORTRET VAN PROF. J.J.H.

Onder grooten toeloop van al wat Fransch of Franschgezind is, en ook wel van
menschen, die hun bewondering niet afhankelijk maken van politieke sympathieën,
is te 's Gravenhage in het Panorama-Mesdag de tentoonstelling geopend van
schilderijen, beeldhouwwerken, enz., georganiseerd door het C o m i t é
‘N e d e r l a n d - F r a n k r i j k ’, welke tentoonstelling in vele steden van Nederland
achtereenvolgens te zien zal zijn. Het succes - ook dat van den verkoop - is veel
grooter geweest dan van eenig andere tentoonstelling, sinds langen tijd hier gehouden.
Gezien echter het etiquet, waaronder het Fransche werk ons wordt getoond en de
propagandistische bedoelingen welke - hoe nobel ze ook mogen zijn - bij het Comité
hebben voorgezeten, mag een dergelijk succes nu minder dan ooit als waarde-bepaling
gelden voor het artistieke gehalte dezer tentoonstelling. Wat het nut betreft, (het
opwekken van waardeering voor Fransche kunst zal ongetwijfeld een der doeleinden
van het Comité zijn), ik kan niet begrijpen, hoe deze of een dergelijke tentoonstelling
tot verbreiding dier waardeering iets zou kunnen bijdragen. Zij, die de Fransche kunst
kennen (en dus liefhebben) behoeven niet een tentoonstelling te bezichtigen, waar
zoo weinig superieurs aanwezig is. Wie deze kunst niet kent, krijgt uit het hier
getoonde werk zeer zeker een averechtsch denkbeeld van hare beteekenis. Ik zal er
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het Comité niet hard om vallen, dat het in deze zorgvolle tijden niet is mogen gelukken
het beste van het beste bijeen te krijgen. Wel vrees ik, - wat de schilderkunst betreft
- dat de Parijsche kunsthandel (want deze is eigenaresse van het overgroote deel van
het gezondene) met eenige voorliefde juist dit impressionistisch werk stuurde, dat
vóór den oorlog in Berlijn zoo grif ‘ging’ en dat in Parijs niet heel veel koopers meer
zal vinden. Finantieel succes heeft deze zending zeer zeker gehad; men leide daaruit
echter niet af, dat de talrijke Hollandsche vrienden der Fransche kunst (‘trop nombreux
et trop avertis’ om de eigen woorden van den inleider, Thiébault-Sisson in den
catalogus te gebruiken) ook het artistieke succes nu zoo hoog zouden aanslaan!
Zeker, er zijn enkele voortreffelijke wer-
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ken aanwezig, doch - om nu bij de schilderkunst te blijven - is er dan in de laatste
50 jaren in Frankrijk nooit anders gewerkt dan in impressionistische richting? Het
overgroote deel der doeken behoort daartoe. En hoe jammer, dat deze richting, welke
zulke schitterende vertegenwoordigers had, hier alweer voor het grootste deel wordt
gemanifesteerd met onrijp jeugdwerk van groote meesters en werken van kunstenaars
van het tweede plan, zonder beteekenis voor den ontwikkelingsgang der Fransche
kunst. Om een enkel, doch kras voorbeeld te noemen: van den grooten leider E d u a r d
M a n e t hangt hier één vroege studie (Argenteuil, la barque) welke niet in de verste
verte kenteekenend is voor Manet's arbeid en door honderd anderen kon zijn
geschilderd. Daarentegen zijn G u i l l a u m i n e n V u i l l a r d , geen van beide
weg-bereiders, elk met drie schilderijen vertegenwoordigd, de laatste o.a. met een
kapitaal doek (Place St. Augustin), dat slechter is dan het gemiddelde der
stadsgezichten, dat men op elke tentoonstelling van Pulchri Studio kan aantreffen.

TENTOONSTELLING VAN FRANSCHE KUNST. WANDVERSIERING VAN J. CHÉRET, HAARDSCHERM VAN
ODILON REDON, VITRINE MET POTTERIE.

Het beste is nog C l a u d e M o n e t ' s werk er afgekomen. Zeven doeken van
hem, waaronder ‘Le Verger’, heel zuiver en innig van toon en de magistrale
‘Cathédrale de Rouen, effet de brume’, dat met zijn fijne wemeling van licht een
uitstekenden indruk maakt. Fijn en evenwichtig van kleur is ook zijn ‘La rivière de
Pourville, marée basse’, doch wat bezielde in 's hemels naam het Comité om het
onbenullige, zich door niets onderscheidende, stilleven uit Monet's jongelingsjaren
hier op te hangen?
C a m i l l e P i s s a r o heeft hier vijf werken, waarvan we ‘Bords de l'Oise’, bepaald
onzuiver van kleur (het werk is van 1876) kunnen voorbijgaan. Van buitengewone
innigheid en wonderschoon gamma is zijn ‘Gelée blanche, par soleil’, een der beste
kunstwerken van deze tentoonstelling. Van zijn tijdgenoot S i s l e y hangt hier niets,
dat van dezen fijnen kunstenaar een juisten indruk geeft. Ditzelfde geldt voor

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

R e n o i r . Vol distinctie is z'n ‘Jeune femme au chapeau de paille’, intiem zijn ‘Jardin
à Montmartre’ Doch hoeveel sterker was het sublieme doek ‘Le cabaret de la mère
Antoine’, in 1912 op de ‘Vierjaarlijksche’ (Amsterdam) te zien. De hier aanwezige
figuurstukken van den meester kunnen niet onder zijn beste werk worden gerangschikt.
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Van M a u r i c e D e n i s , die een eigen weg zoekt, zien we hier twee werken, waarvan
vooral ‘Le bon Samaritain’ door een zeer zuiver lijnen-rhytme treft. Denis blijft met
zijn romantiek toch binnen strenge, latijnsche vormen, die echter teederheid allerminst
uitsluiten. De Samaritaan-figuur is met groote gevoeligheid neergezet. G e o r g e s
d' E s p a g n a t is hier o.a. met een ‘Jeune-fille aux coquelicots’, heel warm en
harmonisch van kleur, A l b e r t L e b o u r g met een ‘Bord de Seine’ in den bekenden
trant van dezen meester. Het is een werk van sonore kleur, dat echter in de compositie
(vooral rechts beneden) wat onvast is. M a x i m i l i e n L u c e is er met drie
bekoorlijke kleine composities, waarvan ‘La baignade de chevaux’ bijzonder gelukkig
is. Sterker vind ik de twee werken van mevr. B e r t h e M o r i s o t , ‘Environs du
Tréport’, en ‘Femme se coiffant’ beide van strengen en voornamen eenvoud.
Wat van H e n r i M a t i s s e hier hangt, is niet superieur en geeft geen waardig
beeld van diens arbeid. Dit is, in nog veel grooter mate, het geval met de drie doeken
van G a u g u i n . Diens beteekenis is een geheel andere dan men uit het gekozene
zou opmaken. Er is van hem een Bretonsch Landschap, dat evenmin als het Bretonsch
dorp representatief is; het derde, een stilleven is doodsch. C é z a n n e 's ‘Allée Verte’
geeft ten minste een aanwijzing over den aard van 's meesters arbeid. ‘L' E s t a q u e ,’
van denzelfde is wel fijn van kleur, doch alweer niet representatief.
Van de pointillisten verdienen P a u l S i g n a c en G e o r g e s S e u r a t de
aandacht. Wat van den eerste hier hangt, kan ik absoluut niet bewonderen. Zijn ‘Canal
d'Overschie’ vind ik hard, leelijk, gevoelloos-machinaal gestippel. Het recente werk
‘Antibes, le soir’ (1914) doet me aan een postzegelwerkje denken; beter is ‘Près St.
Malo’. Het weinig geëmotioneerde, doch voorname pointillé van Seurat is veel
ingetogener en fijner van kleur en ook in de compositie veel gedistingeerder dan dat
van Signac. Bewonderenswaardig zijn de stukken uit Grevelingen; ook deze behooren
tot het beste hier aanwezig.
Van den geheel apart staanden droomer O d i l o n R e d o n zijn hier (behalve een
aantal litho's) een paar schilderijen, waaronder een ‘Fleurs au vase bleu’ van zeer
rijke kleur. Schitterend is het, naar Redon's ontwerp vervaardigde gobelin
(vuurscherm), dat men ook op deze tentoonstelling vindt; een prachtige rijke en toch
rustig gebonden bloemen-compositie (op reprod. zichtbaar).
Van den teekenaar H e n r i d e To u l o u s e - L a u t r e c kan men o.a. een ‘Nu
sur fond bleu’ bewonderen, getuigend van gevoelige kleuren-zin. Doch F o r a i n is
in het gedrang geraakt. Van dezen kranigen teekenaar, die ook tijdens den oorlog
van zoo verrukkelijke stalen zijner kunst deed genieten, hangen drie schilderijen die
volmaakt onbeteekenend zijn. Suf en conventioneel is ‘Les Courses’, zoetelijk en
zeer onvoldoende van techniek ‘Danseuse’, het derde, ‘Le tribunal’ alleen om de
teekening van belang. Juist van hem hadden we teekeningen verwacht; ik zag maar
één litho, ‘La Méditation’, en die is subliem. Laat ik ook een bijzonder goede pastel
van D e g a s niet vergeten, evenmin als een krachtig werk van V l a m i n c k , ‘La
voile blanche’. Het werk der ongeveer 30 andere schilders geloof ik onbesproken te
kunnen laten.
Het schijnt niet mogelijk geweest te zijn tijdens dezen oorlog belangrijk
beeldhouwwerk over te brengen. Hier vinden we gelukkig nog twee kleine bronzen
van R o d i n , o.a. een prachtig-hartstochtelijk, onstuimig gemodelleerden kop van
Balzac.
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Enkele schoone voortbrengselen der moderne Fransche pottenbakkerskunst vonden
mede een plaats. Een vollediger collectie kon men daarvan - ik meen in 1913 - te
Amsterdam zien in het Stedelijk Museum. Vooral D e l a h e r c h e heeft hier mooie
dingen.
Bij de lithografieën zijn er van F a n t i n L a t o u r , eenigszins een vergoeding
voor de afwezigheid van zijn schilderwerk, van M a u -
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r i c e D e n i s en Rodin. Schitterend is een litho in wit en zwart van C a r r i è r e :
een aan tafel zittend, met het hoofd op de armen slapend jongetje. De bijzondere
verdeeling van wit en zwart en vooral het gevoelig en buitengemeen zuiver
lijnen-rhythme verheffen dezen steendruk tot een algemeen beeld van teedere rust.
Van de affiches is me S t e i n l e n ' s ‘les deux poilus’ bijgebleven als een sterke
uiting van 't in dezen oorlog gelouterde Frankrijk.
Het voornaamste is hiermede besproken.
Na den oorlog zal er ongetwijfeld voor dit Comité of voor een ander gelegenheid
zijn revanche te nemen en ons deze, niet geheel geslaagde, tentoonstelling te doen
vergeten!
J.S.

Belgische tentoonstelling.
Wij hebben hier de laatste jaren nogal wat Belgische kunst gezien, maar de collectie,
die in December - Januari in het Sted. Mus. te Amsterdam geëxposeerd was, geeft
toch een aanvulling op het zoo te hooi en te gras bekend gewordene. Er is ook uit
België werk gekomen, niet alles is hier gemaakt, en niet alles is van de hand van hier
verblijvende kunstenaars. Zoo zijn James Ensor en Theo van Rijsselberghe, ofschoon
niet heel ruim, vertegenwoordigd, de eerste door merkwaardige, griezelige kleine
etsen, wonderlijk en origineel van conceptie en met iets van argelooze improvisatie
in de uitvoering, de andere door een knappe naaktteekening en een paar landschappen.
Van Degouve de Nuncques is er fijn, voornaam-rustig werk, van Leon Fredericq en
Rassenfosse waardige, zij het ook niet bijzonder opmerkelijke inzendingen. De
Wijtsman's herinneren met hun landschappen aan Emile Claus, zonder bepaald
navolgers te moeten heeten: de stemming is een andere.
Over het algemeen ziet men dat in België een school bestaat, die uitmunt door een
vaste en gevorderde techniek, die zich soms, zooals in het werk van Opsomer, op
een frissche en stevige wijze, een ander maal, als bij Smeers wat gemakkelijk en
oppervlakkig uit. De deftíge stillevens van Mej. M. Ronner, van een eigen kleurgevoel
getuigend en mooi van arrangement, moeten afzonderlijk worden genoemd. J. de
Bruijcker's grillige etsen met den half fantastischen, half naturalistischen kijk op het
Vlaamsche volksleven, en die van A. Geudens, meer illustratief, maar zeer goed van
typeering, toonen een genre, dat hier minder beoefend wordt.
Nog meer is dit het geval met de beeldhouwwerken, waarbij veel dat 't bekijken
en bestudeeren overwaard is. Daar zijn de stoere, levensvolle beelden van wijlen Rik
Wouters, daar is dat lieve, geestige ‘Lentebries’ van Van Asten, daar zijn de zeer
knappe plaketten en medailles van De Vreese, en de origineele en sierlijke voorwerpen
van Vermeijren.
C.V.

Juliette en Rodolphe Wijtsman.
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Wij leven in een historischen tijd; wij Hollanders leven hem niet zelf mee. Aangezien
hebben wij, wat weldra schrikkelijke geschiedenis zijn zal. Van nabij aangezien het
leed, den uittocht der Belgen. Somtijds lijkt alles een vreeselijke droom en niet het
minst ervaart men dit, juist tegenover bannelingen, die er betrekkelijk goed aan toe
zijn. Ik heb enkele malen verkeerd met een bejaarden man en vrouw, deftige
menschen, ook in de ballingschap goed gehuisvest. Doch wat een breuk, zelfs in het
leven van dezen, dat gedwongen wegtrekken van al wat hun lief was, dat plotseling
veroordeeld zijn om in den vreemde een plaats zich te zoeken, als een weggeschopt
huisdier.
Moedig zijn zij, Rodolphe en Juliette Wijtsman; hoewel beiden menschen van
zekeren leeftijd, hebben zij in de vreemdelingschap niet alleen zichzelf, maar ook
hun kunst onder dak weten te brengen. Beiden pasten zich hier aan, vonden ook hier
werkmotieven.
Een sympathiek kunstenaars-echtpaar; twee gehuwden, reeds vrienden geworden,
toen hij, van een studiereis naar Italië
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teruggekeerd, haar te Brussel als leerlinge ontmoette van denzelfden Capeinick, die
hem te Gent had onderricht. Hoe lang is dat nu geleden en hoeveel hebben beiden
gewerkt; maar ook, hoe sterk zijn zij ééngeweest, aldoor groeiend naar elkaar toe;
het prachtig-harmonisch samenleven van twee kunstenaarszielen, waarbij het verschil
van karakter, het verschillend voelen en zien, werd geëerbiedigd en bleef behouden.
Samen hebben zij gedweept met vrijheid in kunst en breedheid van opvatting, voor
zuiverheid en natuurlijk gevoel; die strijd tegen het academische moet een mooie
koorts van hun jeugd geweest zijn, de teederheid hunner gevoelens voor elkander
versterkend. Nu zijn beiden a r r i v é s in hun land; de kunst van hun geslacht is sedert
lang algemeen aangenomen; en nu ze in den vreemde zitten en vol geestkracht ook
hier hun arbeid vinden, lijkt het, of zij, de jongste, het meest den manlijken aard
heeft, het sterkst vast houdt aan den wil; en hij daarnaast de geduldige is, met den
ridderlijken aard, Franschen en Belgen eigen, steeds bewonderend en vol eerbied
haar vrijlatend in de ontwikkeling harer kunst.

R. WIJTSMAN. DE ROTSEN VAN PROFOND'VILLE (HERFSTAVOND).

Twee minnenden, die kameraden waren, hebben zij naast elkander gewerkt en aan
den eisch der vrijheid praktisch voldaan, door elkaar nooit een werk te toonen, voordat
dit vast omlijnd en belichaamd stond. Te Amsterdam in het Stedelijk Museum is
thans van haar een groot doek bloeiende appelboomen tegen blauwende bergen en
lichte lucht; een zeer moeilijk gegeven. Zij had hem haar plan verteld en met angstige
nieuwsgierigheid vroeg hij zich af: - ‘Comment va-t-elle en sortir?’ Maar te zien
kreeg hij het werk pas toen hij moest erkennen: ‘Zij is er.’ Een ideaal bestaan voor
de vrouw-schilderes; slechts een man, die zelf kunstenaar is, kan volkomen beseffen
hoe diep en vol, doch hoe teer en broos tevens elk concept, elk werkverlangen is;
hoe vaak echter wil de man dan heerschen of uit zich andere jaloezie.
Rotterdam heeft het voorrecht gehad, beider werk te zamen te zien in de zalen bij
Unger en Van Mens. Onmiddellijk ervoer de beschouwer een eigenaardige eenheid
bij groot verschil; en deze gewaarwording werd begrijpelijk wanneer hij vernam, dat
de heer en mevrouw Wijtsman er altijd samen op uit trekken, en natuurplekken
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zoeken en vinden, welke aan beiden voldoening geven voor hun verschillend
verlangen: - bij hem, naar gegevens met groote lijnen, bij haar, naar intimiteit van
natuurweelde. Nu zij niet meer naar Profondville of Wépion konden, die
natuurbrokken aan de Belgische Maas, waarvan men er hier op de tentoonstelling
eenige bewonderen kon, vonden zij het in Gelderland: - de Rijn bij De Steeg gaf hun
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weder de verre verschieten, valleien en heuvels, de zacht-blauwe atmosfeer al datgene,
dat hij behoefde en waar zij den bloeienden voorgrond vond, met als achtergrond
het licht over het water. Want om het licht is het beiden te doen, om de lichtstralen,
flauw heenbrekend door de ochtenddampen, over de rivierbedding, over het glanzende
water, of als in een droom te rusten schijnend, één met de zachte lucht er boven. Om
dat te aanschouwen, trekken zij met het krieken van den dag er op uit, beiden met
een groot doek op den rug; want deze zuivere pleinairisten maken hun schilderijen
buiten, stellen zich niet met de studies van indrukken tevreden; doch schilderen, wat
zij zien, en zetten geen streep meer, wanneer het moment voorbij is. Hier te lande
hebben zij moeite daarmee, doordien de morgennevel bij ons veel sneller wordt
weggewaaid dan in het bergland.
Rodolphe Wijtsman doet ons een rivier in de laagte aanschouwen, tegen de hooge
steile bergwanden aan, met hun zachte vroegemorgenschaduw, hun zacht, zonnig
herfstbruin, waartusschen aan den oever witte huisjes staan. Hij geeft de uitgestrekte
besneeuwde dalen uit Belgisch Brabant en ook den lentebloei van den boomgaard
eener Waalsche hoeve, waar de grauwsteenen gevels met de oker-kleurige blinden
achter het dunnende gouden herfst-gebladerte open komen. Bemint hij het breede
water, in welks zachte strooming de bergen weerspiegelen, niet minder heeft hij de
rust van zoo'n binnenplaats eener hofstede lief: - de rust van heel de natuur, en het
liefst met de nog stil-droomende schaduwen van haar nauw ontwaakt-zijn.

JULIETTE WIJTSMAN. BLOEIENDE OEVERS. (MAAS).

Vóór de ramp, die zijn land heeft getroffen, woonde Wijtsman niet ver van Brussel
in het liefelijke en nog vrij stille Linkebeek, een plaatsje van heimelijke beekjes en
kleine dichtbegroeide valleien, waar nu vele villa's staan, doch de schilder een
kwarteeuw geleden in de schaduw van het oude kasteel het eerste buitenhuis betrok.
't Is het landschap, waar Degouve de Nuncques de stof voor zijn schilderijen van
golvende landen, lange lanen en hoeven, in een sneeuwhelling als verloren, gevonden
heeft. Doch welk een verschil in wat beiden hier zagen! ‘Beiden zagen’, is niet juist,
en hiermee is het verschil aangegeven. Wijtsman ziet, Degouve schildert zijn gemoed
uit, hij ziet naar binnen. Degouve wil de natuur als loslaten, althans, de kleuren, de
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lijnen, de vormen vereenvoudigen, het landschap, dat inwerkte op de ontroering, die
reeds in hem was, terug brengen tot de vormen van zijn droom, zijn kinderlijk naïeven
droom; om dezen droom te uiten, vindt hij hier, of neemt een rhythmiek van lijnen,
een harmonie van kleuren.
De Wijtsmans daarentegen beelden af - niet zich zelf, maar de natuur; zij zoeken,
zij doorsnuffelen als het ware een streek en zetten zich pas tot schilderen, wanneer
zij een
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brok als zien in de lijst, d.w.z.: wanneer het vóór hen liggende hun voorkomt
harmonisch van lijnen en vlakken in de lijst te passen.
De Wijtsmans zijn academisch stevig onderlegd en doen niet anders dan in, en
dus naar de natuur teekenen; Degouve de Nuncques is een autodidact, die niet dan
met moeite de eenvoudigste ontwerpen uit de voor hem ingewikkelde werkelijkheid
ontwart.
Ook in de kunst van mevrouw Juliette Wijtsman vinden we den als in een droom
overstelpenden vloed van licht over water en verre rotsen. Maar het is niet de groote
lijn, die zij in de eerste plaats zoekt; haar treffen de weelderig begroeide voorgronden,
de ongerepte plekken in de natuur, waar het onkruid, kniehoog opgewassen, nog
door geen menschelijken voet betreden is; waar de rose en paarse en witte
bloemtrossen, omgroeid door slingerende roode braamtakken, naast hoog riet en
bruinend gras in alle richtingen als wedijveren in hun bloei; landen, vaak gelegen
aan drassige oevers, die zij soms niet dan door een schuit of half badende bereiken
kan. Open plekken grond, waar de volle zon het gewas deed gedijen.
Ze schildert ze des morgens om vier of vijf uur, wanneer de zon de kracht nog niet
heeft, door de nachtelijke dampen die bleven hangen, heen te dringen; wanneer alles
nog mystiek omhuiverd is door den bleeken nevelsluier en geen schaduw de eenheid
verbreken kan. Of ze neemt een later moment in den morgen, vaak het één, dadelijk
na het andere beginnend; wanneer de zon van verre over het breede rivierwater als
aanstroomt en de witte bossen speenkruid zacht juichend omruischt. Dan, terwijl de
natuur een paradijs gelijk is en hare schoonheid haar ontroert, schildert zij onder den
directen scheppingsdrang. Indien haar enthousiasme soms verslapt onder het werk,
scheidt zij dadelijk uit.
Het is te begrijpen, dat deze kunstenares geen bloemen door menschenhanden
geschikt wil schilderen; een afgeplukte bloem is voor haar ‘une chose morte’. Nooit
zijn haar kamers met bloemvazen getooid. Des te grooter is de overvloed in haar
tuin, welke un vrai ‘Paradou’ moet zijn.
De techniek der beide echtelieden is, zooals reeds gezegd, verschillend. Van beiden
is zij eenvoudig. Rodolphe zet zijn verf met kleine toetsjes op, soms met streepen;
groote levendigheid, natuurlijkheid brengt hij aan, door de toetsen in verschillende
golvende richtingen te plaatsen. Zijn schildering is droog en rul en op een afstand
berekend. Juliette Wijtsman spikt de verf meer op, soms tot een dikke laag, dan weer
het doek ernaast doorlatend.
De heer en mevrouw Wijtsman behooren tot de voorvechters van het Luminisme
en prettig weet hij van hun jeugd te vertellen; van de eerste jaren na tachtig, toen L a
j e u n e B e l g i q u e en de V i n g t ontstonden; van de geestdrift in Camille
Lemonnier, aller raadsman, ook van de schilders; van den steun en den invloed van
Picard, den rechtsgeleerde met kunstenaarshart. Van het antwoord dat Wistler zond,
toen hij gevraagd was mee te doen aan een tentoonstelling: ‘Du moment que l'on se
bat, j'en suis.’
Van het succes, dat Lemonnier had, toen hij Emile Claus, die van het luminisme
maar niet wilde weten, mee kreeg naar Parijs, waar de groote schilder in eens
overtuigd werd. En van de glorie aller Belgen, toen Rodin, te Parijs nog geïgnoreerd,
te Brussel zijn eerste werk verkocht. Heeft Anna Boch, de begaafde schilderes, die
toevallig tevens fortuin had, niet ook het eerst gekocht van Vincent van Gogh, in een
tijd, dat nog niemand van dezen zonderling wilde weten?
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....Naar Brussel gaat telkens weer het gesprek! Is het te verwonderen, dat de
gedachten, ook van deze bannelingen, er telkens naar terugkeeren?
A.O.
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‘BABY’; NAAR EEN TEEKENING IN TWEE KLEUREN DOOR JAN SLUIJTERS.
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Jan Sluijters,
door mr. J. Slagter.
De schilder Jan Sluijters werd op 17 December 1883 te 's-Hertogenbosch geboren
en is dus 33 jaar oud. Geen leeftijd, waarop een kunstenaar gewoonlijk tot het hoogste
is gestegen. En toch, hoewel men nog geenszins kan zeggen, hoe Sluijters zich verder
zal ontwikkelen, is het door hem in ruim tien jaren heel hard werken bereikte zoo
belangrijk in verband met onzen tijd en vooral met de Nederlandsche schilderkunst,
dat een terugblik op dien arbeid met alle recht kan worden gedaan. Een eindpunt in
de ontwikkeling daarvan is niet te zien. Sluijters vertoont geen neiging om in een
reputatie vast te groeien en elken dag kijkt hij de wereld weer aan met nieuwe
ontroering; elken dag ziet hij weer andere dingen, waarvan hij de schoonheid, op
telkens weer nieuwe wijze gaat uiten.

JAN SLUIJTERS.

Och, wij zijn in Holland met fantasie niet verwend! Wij vragen van een schilder
dat hij een ‘onderwerp’ zal beheerschen en eischen, dat hij het nooit weer zal loslaten.
Wij zijn nu eenmaal gewend aan specialiteiten, voor wie de zee, de koe, het
stilleven, het binnenhuis, de armoede, of het landschap het een en het alles is. Wij
eischen ook, dat de manier waarop het onderwerp wordt gezien, steeds dezelfde zij.
Maar nu komen er menschen als Sluijters en Gestel, die alles aanpakken en wier
werkwijze elken dag weer anders blijkt. Is het te verwonderen, dat velen hen van te
weinig ernst en vastberadenheid verdenken? Toch zal die verdenking een ieder
ongerechtvaardigd voorkomen, die zich de moeite wil geven in hun zoo veelsoortig
werk te zoeken naar het streven, dat steeds hetzelfde is, en waaraan alle richtingen,
alle werkwijzen ondergeschikt zijn: het zoeken naar en het uiten van een geestelijke
waarheid in een schoone orde van kleuren en lijnen. Het toepassen van een ‘isme’
is slechts te verdedigen, als de kunstenaar daardoor zijn emotie het zuiverst en het
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volledigst kan uiten. Alleen dit doel is voor hem beslissend; de manier, waarop hij
zich uit, is een m i d d e l en niets meer; en geen verwijt van wlspelturigheid of
bandeloosheid mag tot den eerlijken kunstenaar worden gericht, die van die middelen
gebruik maakt, al naarmate ze hem geschikt voorkomen ter bereiking van zijn doel.
Ter zake van de werkwijzen, waarmee een kunstenaar
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arbeidt en de mate zijner gebondenheid daaraan bestaan nog altijd de vreemdste
wanbegrippen, niet het minst bij degenen, die alle kunst heeten te begrijpen, zoo die
maar 300 jaar oud, of Oostersch is. Alsof de mensch niet altijd dezelfde ware, alsof
de eeuwige dingen niet buiten de aardrijkskunde staan! Men laakt in Van Gogh
hetzelfde, wat men in Memlinc of Hokusai prijst. Nog onlangs liet de heer Th. van
Doesburgh ter inleiding van een tentoonstelling van ‘De Anderen’ bij een
opmerkelijke, scherpzinnige voordracht, een teekening zien van Hokusai, bergtoppen
in maanlicht, heel summier gegeven, en wees er terecht op, dat dezelfde beginselen,
bij Hokusai toegejuicht, in een modern Hollandsch schilder vaak ten diepste worden
afgekeurd.
***

FEMMES QUI S'EMBRASSENT (SCHILDERIJ).

Sluijters is reeds vroeg met de teekenstift vertrouwd geraakt.
Zijn vader, zincograaf, was begaafd met een teekentalent, dat door den zoon ten
zeerste wordt gewaardeerd. De jeugdige Sluijters, die aanleg bleek te hebben, werd
naar Amsterdam gestuurd, na in zijn geboortestad eenig teeken-onderricht te hebben
genoten. In de hoofdstad kwam hij aan de Academie onder prof. Allebé, maar bezocht
deze inrichting nog geen jaar. Wel liep hij in 1903 de teekenklasse, maar het onder
leiding werken ging niet bij den jongen man, in wien het leven stormde. En toen de
kamp werd opengesteld om den Prix de Rome in 1904, dong hij mee, won dien prijs,
kreeg de koninklijke subsidie en vertrok naar de Eeuwige Stad.
Tot dusver had Sluijters geschilderd, gewerkt zonder er veel over na te denken,
waarom hij zus of zoo deed. Italië, het land, waar zooveel noordelingen hun
overtuiging hebben gevormd of afgebroken, werd ook voor den jongen kunstenaar
een bodem, waarop zijn levensbesef kon groeien. Hier voelde hij zich vrij en licht,
ontkomen aan het donkerder, koudere Noorden, waar hij was opgegroeid en waar
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hij met zijn revolutionnairen geest hevig had gebotst tegen bestoven beginselen en
verlepte tradities. In Holland werd bedenkelijk gekeken door eerbiedwaardige
professoren, als het penseel in de hand van een jong en warm-levend mensch wel
eens anders borstelde dan zij goed vonden. In Rome was geen dwang te voelen, en,
hoewel gebonden aan zijn opdrachten, kwam
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Sluijters' geest in nieuwe beweging door de grootschheid der Eeuwige Stad, de
monumenten van vergane schoonheid, waaromheen een nieuw, fleurig leven werd
geboren. Toch was hij nog te veel in de oefening van zijn techniek om zich geheel
te kunnen uiten; hoewel in zijn Romeinsch werk al van eenig zoeken blijkt,
onderscheidt het zich nog niet door een oorspronkelijke visie.
Toen het jaar in Rome om was, stond Spanje op het pogramma. En.... toen kwam
er een woord van tucht uit het Venetië van het Noorden: de commissie, die den Prix
had toegekend, wilde vooraf weten, wat Sluijters in Spanje dacht te schilderen.
Deze laatste antwoordde, dat hij toch eerst in dit land zelf moest vertoeven, aleer
hij kon weten wat hij daar zou schilderen.
Men zal dit een zeer natuurlijke zaak vinden. Doch de commissie dacht er anders
over: de Prix werd ingehouden. Er is over die kwestie indertijd veel stof opgewaaid
en het jonge Holland kwam in opstand tegen de traditie.... Sluijters trok zich verder
niet veel daarvan aan en ging toch naar Spanje, en vandaar naar Parijs.

VILLA ‘VITA NUOVA’ (SCHILDERIJ).

Wat hij van die reizen meebracht, getuigde van nieuwe inzichten.
Teruggekeerd in Nederland, hield hij in 1907 zijn eerste tentoonstelling in den reeds lang weer opgeheven - kunsthandel van A. de Gelder te Utrecht in de
Heerenstraat.
Het daar opgehangen werk zegde genoeg: dat hij had gebroken met de officieele
schilderkunst, zooals die, na den bloei der Haagsche school, over het algemeen werd
‘beoefend’. Voor Sluijters hadden noch de moderne Fransche meesters, Cézanne en
Gauguin, noch Van Gogh, tevergeefs geleefd en hij begreep, dat lijn en kleur nog
iets anders moeten te zeggen hebben, dan het verhaal der voor Jan-en-Alleman
zichtbare werkelijkheid; dat zij zelf hebben mee te spreken en door richting of
tegenwerking schoonheid hebben te vormen. In hartstochtelijke kleuren-schakeering
en brutalen lijnenzwaai schilderde hij een ‘Spaansche danseres’, en de licht-weelde
van een zomerzon gaf hij in enkele luministische Parijsche stadsgezichten. Van
bijzonder vaste teekening en groote kleur-zuiverheid waren een drietal kleine
Spaansche landschappen, ook op die eerste tentoonstelling aanwezig. Onder het
beste, wat hij in Parijs maakte behoort zijn ‘F e m m e s q u i s' e m b r a s s e n t ,’ een
doek, dat nooit is tentoongesteld, omdat men die elkaar kussende vrouwen stuitend

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

vond voor het publiek. Het doek (1906) stelt twee demimondaines voor, die elkaar
kussen. De oogenschijnlijk jongste, blonde vrouw in licht rose, kust een
donkergekleede, reeds door het brandende leven tot stervens toe geschroeid, die,
ziekelijk, in dezen kus nog een soort genieting vindt. Zie haar vervallen, gepoeierd
gelaat met den grooten hartstochtelijken mond, de donker aangezette diepe oogen,
waar de koorts in brandt, zie die ranke, in overgave gebogen figuur in het zwart, die
arm met beringde hand eener groote stads-cocotte! Haar kust de sterkere, blonde
vrouw, een die nog stevig in het leven staat.
Merkwaardig is, hoe de kleur in deze voorstelling van hartstocht zingt, hoe het
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licht-rose - het gezonde leven in begin van verlepping - optornt tegen het morbiede
zwart, terwijl beide kleuren in herhaling elkaar nog weer zoeken in de vederbossen
der hoeden. Geen geval is het meer, maar de tragedie van het rosse leven der ‘ville
lumière.’

MOEDER EN KIND (TEEKENING).

Maar Sluijters was weer in Holland terug en hier waren weer andere dingen, die
hem belangrijk leken. Goddank, hij was geen specialist; de schoonheid wist hij te
vinden buiten een enkel onderwerp om, en hij had talent genoeg om te kunnen uiten,
wat hij voelde; zijn hartstochtelijke natuur verzette zich tegen grenzen door conventie
of onmacht getrokken. In Amsterdam ging hij wonen: waarheen zou hij anders zijn
gegaan, dan naar de hoofdstad, die een veelzijdigheid van leven kent als geen andere
stad in Holland, Amsterdam, de intelligentste onder de steden èn de schoonste?
Hij werkte hard, de talrijke model-studies, portretten, landschappen bewijzen dit.
Telkens als er iets van zijn arbeid te zien kwam, trok het de aandacht. Altijd was het
anders; doch verschilde de uiting telkens, het zoeken naar een hooger doel, het voort
durend aandurven van nieuwe problemen, de moeilijke strijd van den kunstenaar,
die zich niet te slapen legt bij een gemakkelijk publiek succes, dat alles kenmerkte
Sluijters steeds. Uit het jaar 1907 is o.a. het gevoelige sneeuw-gezicht in het Stedelijk
Museum, evenals het fijn-bewogen portret eener dame in dezelfde verzameling.
Hoeveel belangwekkends de hoofdstad met zijn kleurige mengeling van bevolking
ook bracht, Sluijters bleef in contact leven met de natuur. Van een Brabantsche reis
bracht hij o.a. het landschapje mee, dat nu in het Rijks-Museum hangt, een huisje in
het geboomte, fel van kleur en waarin de zon warm en leven-brengend straalt. In
1910 exposeerde hij op St. Lucas een ander Brabantsch landschap, een breede weg
met veel karrensporen, hooge populieren aan weerskanten en op den achtergrond
een boerderij. Diep-verontwaardigde stemmen hebben zich toen verheven, dat men
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zulke rauwe, oogen-kwetsende kleuren tegen elkaar op het doek kon smijten. Toch
moesten eerlijke beoordeelaars, die zich de
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moeite gaven voor een geduldige, onbevooroordeelde beschouwing, toegeven, dat
uit die felheid van kleur een tintelend leven was geboren, vol fijne schakeering, een
werk van hartstocht zonder bandeloosheid. En hoe was hier het essentieele gegeven
van Brabant-in-den-zomer. Brabant met zijn zoo heei aparte lijn en stemming, het
blije Brabant, overgloeid door een koperen zon aan blauwen hemel! Want de
stemming van Brabant is opgewekt, de lijn van het landschap is vroolijk gecadanceerd,
weelderig soms. In fonkelende kleur heeft Sluijters geuit, wat Brabant voor hem was;
in somber, dof grijs en groen gaf hij later met zoo juist begrip het karakter aan van
Staphorst, kil tusschen de droeve verlatenheden van Noord-Overijsel.

NEGER (SCHILDERIJ).

In hetzelfde jaar 1910 ontstond een lumunistisch interieur: een hoekje van een
kinder-slaapkamer; in een ledikant ligt het kindje; voor het voeteneinde, waartegen
men aankijkt, staat een tafeltje met een vaas roode papavers. Uit zachte, brooze
kleur-toetsen is het doek opgebouwd; 't is alsof we in die blanke kamer, waar een
zacht licht door de gordijnen zeeft, den teeren adem van het slapende kindje hooren.
Hoe technisch-knap dit doek is, blijkt ook uit de fel roode papavers, waarvan de
kleur niet hinderlijk of onrustig is, en die toch, door een zekere contrast-werking de
stemming van lichte rust in die kamer verhoogen.
Ook in 1911 trok Sluijters naar buiten, en wel naar het land van Mauve. Uit Laren
bracht hij eenige landschappen mee, die alweer een stap vooruit zijn bij de
Brabantsche. Want hij kwam daarin tot grooter vereenvoudiging en tot kloeker
rhythme. Ook hier is de zon, de gloeiende zomer-zon, machtigste openbaring van
scheppende kracht, het belangrijkste element.
Men denkt hier onwillekeurig aan Van Gogh, die ook in vele zijner doeken zijn
ontroering heeft geuit over de zon, die aan een zomer-hemel staat te branden.
Belangrijker voor Sluijters' ontwikkeling vind ik echter de groote liggende
naaktfiguur van datzelfde jaar. Duidelijk blijkt hierin het zoeken naar e v e n w i c h t ,
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dat zoozeer Sluijters' later werk kenmerkt, het zoeken dus naar een hoogere orde in
het
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schilderij door groepeering van kleuren en richting van lijnen: de schoonst mogelijke
vorm waarin de hoogste waarheid wordt gegeven. Deze naaktfiguur, een liggende
vrouw, is zeer gevoelig van kleur en de rust, gevolg van alle evenwicht, geeft aan
het doek iets voornaams.

PORTRET (SCHILDERIJ).

De jaren 1913-1914 zijn zeer vruchtbaar geweest. Veel heeft Sluijters in die jaren
tot stand gebracht. Het is niet mogelijk dit alles hier op te sommen en ik moet mij
bij de meest volledige werken houden.
Het spreekt vanzelf, dat, om tot bezonkenheid, synthese, abstractie te komen,
ernstige, toegewijde studie naar de natuur noodig is. Telkens komt Sluijters dan ook
met werk voor den dag, dat als voorstudie voor dieperen arbeid is te beschouwen.
In die voorstudiën blijkt, welk een scherp waarnemer hij is (ik denk b.v. aan zijn
naakt-modellen en vooral aan zijn zuigelingen-studies). Maar hij is ook kunstenaar,
en zoo worden die resultaten van rechtstreeksche waarneming nooit zinlooze
nabootsingen van de natuur, maar blijven toch steeds visies van een kunstenaar,
waaraan we gerust het praedicaat van kunst mogen toekennen, ook al zullen we ze
als uitingen van een kunstenaar niet zoo hoog stellen als het werk, dat met deze
studies als grondslag, wordt opgetrokken. Hoeveel jongeren zien we daarentegen
heden ten dage z.g. synthetisch schilderen, die tot bloote waarneming onmachtig zijn
en aan wier synthese (samenvatting van onvolledige en onjuiste gegevens) nog niet
eens zooveel waarde is toe te kennen als aan het teekenen-op-de-lei van kleuters, die
tenminste nog eerlijk zijn in hun uitingen.!
Van zeer nauwgezette waarneming van de natuur getuigden zijn reeksen
zuigelingenstudies, die de algemeene bewondering trokken. In deze studies gaf hij
voornamelijk met een groot visueel door dringings vermogen de realiteit van den
zuigeling in al diens leelijkheid, diens on-uitgegroeidheid, oude-mannetjes-achtigheid,
den zuigeling, met het grappigverdoken weeke neusje, met de groote, wijd-open,
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heel pure oogen en de stuurlooze handjes, die vuistjes maken en weer ontspannen.
Toch spreekt door die realiteit reeds de ziel van het jonge kind. Maar inniger zijn
enkele grootere composities, ‘moeder en kind’, die ten slotte de abstractie werden,
uit deze concrete notitiën opgebouwd. Daarin is het kind voorwerp van moederlijke
teederheid; hoofdzaak is het begrip der moederliefde en moederweelde Opmerkelijk
zijn in de groote zwart en rood krijt-teekening, hier gereproduceerd, de beweging
der lijnen en de werking der vlakken, waardoor zoo krachtig de innige, geheim

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

175

PORTRET VAN MEVR. DE V. (SCHILDERIJ).
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zinnige band tusschen moeder en kind tot uiting komt, en wel in een vorm, die door
volkomen rustige evenwichtgiheid onzen schoonheidszin treft. Dàt heeft Sluijters
o.a. bereikt door soms de anatomische juistheid te moeten opgeven, evenals hij dat
deed in het prachtige doek ‘meisje in tub’ (1913).

KINDERPORTRET (TEEKENING).

Haast nog duidelijker blijkt de verhouding in Sluijters' werk tusschen de
naturalistische voorstudie en de daaruit afgeleide abstractie uit een vergelijking
tusschen den N e g e r in het Stedelijk Museum en den hier gereproduceerden (beide
uit 1914). Die in de Amsterdamsche verzameling is de voorstudie; dit doek, als
‘schilderij’ volkomen ‘af’ (geen studie dus in den gebruikelijken zin) is het resultaat
van scherpe waarneming. Met deze ervaring als grondslag kon Sluijters tot meer
innerlijke visie komen, niet een bepaalden neger weergeven, bij wien we b.v. denken
aan een variété of een box-wedstrijd, maar ‘de’ neger bij uitnemendheid, den
vertegenwoordiger van een ras, Het is de neger in al zijn ongekende, wilde kracht
en dierlijke drift, die in de wonderbaarlijkheid eener grootsche natuur, in den stillen
schemer der oerwouden leeft, onaangetast door wat wij beschaving noemen. Hij is
een relict van oudere tijdperken der aard-geschiedenis, die leeft, zooals tienduizenden
jaren geleden onze voorouders leefden. Zijn denken is ons onbereikbaar, zijn kracht
kunnen we raden aan het gewelf van zijn borst, de spanning zijner zware armen,
waarop het bruine vel glanst, en anstig kijken wij in zijn oogen, die vreemd schitteren.
Deze ‘neger’ is een van Sluijters' meest indrukwekkende doeken.
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Het Rijks Museum heeft van hem een ongeveer levensgroot portret eener dame, in
datzelfde jaar (1912) geschilderd, een dame, staande in wandel-toilet met bont om
en de handen in een mof; een geval door duizenden behandeld. Sluijters heeft geen
oogenblik gestreefd om hier iets mondains te geven, heeft ook niet geflatteerd. Het
toch zeker zeer correcte toilet komt niet uit en het heele doek is in donkere, zware,
droefgeestige kleuren gehouden. Deze figuur is in de eerste plaats ‘vrouw’, een die
haar deel heeft gehad aan smart en vreugde, aan wie het leven niet voorbijging zonder
haar te teekenen, zooals een gevoelig en denkend mensch in deze wereld na strijd
en berusting de kenmerken van geestelijken adel gaat vertoonen. Heel die donkere
kleuren-vloeiing spreekt hier van dien strijd met het leven, en ik ken geen portet van
Sluijters, van zoo verheven innigheid als dit.

BOERDERIJ TE STAPHORST (SCHILDERIJ).

***
Zeer belangwekkend is het Staphorster werk, dat van de laatste jaren dateert. In den
zomer van 1915 ging hij naar Staphorst, het lange, rechte derp tusschen de wijde
velden van Noordwest Overijsel. Alles is daar wijd en open en zonder boomen,
behalve dan aan den dorpsweg. Schijnt de zon, dan heeft de streek niet veel
schilderachtig-eigens; zonder zon is het er zeer karakteristiek somber. Eeuwen van
eenzame afzondering hebben de menschen daar gemaakt: stompzinnig en
onverdraagzaam stijf in de leer en soms misdadig. Al scheen de zon of niet, Sluijters
zag Staphorst altijd in zware donkere kleuren en daardoor gaf hij in dit werk zoo
sterk de ziel van dit land, de geest van deze menschen, dat ieder
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die de streek kent en er de schoonheid van heeft gezocht, deze nog steeds in aantal
en expressief vermogen groeiende visies ten zeerste moet bewonderen. Tusschen het
ruwe, ruige Staphorster volk zag hij de jonge vrouwen van haast ziekelijke fijnheid,
met teeder-blanke gelaatskleuren en smalle, als gestyleerde lijven, eng gesloten in
nauwspannende kleeren, waarvan alleen de rokken wijd plooien. En nu zie men eens,
hoe fijn Sluijters met zijn doffe roode, blauwe, groene, grijze en bruine kleuren is
doorgedrongen tot de psyche van deze streek en van deze menschen, hoe zijn lijnen
overal de expressie geven van wanhopige somberheid en bekrompenheid des geestes.
En zie de vrouwen-figuren met hun verrukkelijk-teere gebogen lijnen van schouder,
hals en hoofd, hun smalle hoofden, waarin men toch een verstompt verstand vermoedt.
En al dit Staphorster werk draagt den geest in zich van ‘het land’; het is uiterlijk én
innerlijk ‘buiten’. Het is daarom belangwekkend deze reeks te vergelijken met het
in 1914 ontstane doek ‘A m s t e l v e e n s c h e w e g ,’ in 1915 op de Hollandsche
Kunstenaarskring te Amsterdam voor 't eerst tentoongesteld. Dit werk, van ongeveer
dezelfde factuur, geeft zeer zuiver de stemming van een buitenweg bij een groote
stad, niet heelemaal buiten en niet heelemaal steedsch, dat weeë, melancholieke van
den zelfkant eener stad, die opvreet de in lange marteling stervende natuur.

STAPHORSTER BOERIN (SCHILDERIJ).

Ook in het afgeloopen jaar, 1916, ontstonden belangrijke werken; o.a. kwam in
de Staphorster reeks een magistraal doek tot stand, een oude boer en boerin met een
jongere vrouw bij hun boerderij, een groot figuurstuk, waarin de expressieve kracht
zeer hoog is opgevoerd. Ook het beroemde gegeven, waarin zooveel schilders zich
reeds hebben verdiept, ‘A d a m e n E v a ’, werd door Sluijters behandeld, en ook
daarin toont hij zich als kunstenaar met zeer oorspronkelijke gevoeligheid. Een rustig
en heel innig ‘I n t e r i e u r ,’ een kamer, waarin bij de opgestoken lamp een moeder
zit aan de tafel, bij haar kind in de wieg, is eerst onlangs voltooid. Zooals de ‘Moeder
en kind’-compositie de verheerlijking was van de moederliefde, zoo zou ik dit
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Interieur willen noemen de verheerlijking van het gezin. (Men ziet des vaders kop
in een spiegel). Ik ken in heel de nieuwere schilderkunst geen werk waarin de diepste
innigheid van het gezinsleven schooner en vollediger tot uitdrukking is gebracht.
***
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INTERIEUR (SCHILDERIJ).

Zoo hebben we in chronologisch verband de belangrijkste werken van Jan Sluijters
besproken. Er valt in dien arbeid een voordurende stijging waar te nemen, een groei
van verinnerlijking, een verhooging van expressieve kracht. Een groote
verscheidenheid van werkwijzen zien we aangewend, zonder dat het standpunt van
den kunstenaar verandert. Vaak worden uit het vroegere werk factoren geabstraheerd
en in den nieuwen arbeid verwerkt.
Hoe Sluijters zich verder zal ontwikkelen, goddank, niemand kan het raden: zijn
frissche geest zal telkens weer met nieuwe visies verrassen. Maar wat hij tot dusver
in een tiental jaren van heel hard werken heeft volbracht, mag ons doen vertrouwen,
dat hij nog veel zal schenken, wat voor de Nederlandsche schilderkunst van blijvende
waarde zal zijn!
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WINKEL DER WIENER WERKSTÄTTE VOOR KUNSTNIJVERHEID OP DE ‘GRABEN’ TE WEENEN.
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De ‘Wiener Werkstätte’,
door Max Eisler.
I
In de laatste jaren is de naam ‘Wiener Werkstätte’ langzamerhand tot een merk, tot
een ‘signaal’ geworden,

PROF. C.O. CZESCHKA. GEDREVEN ZILVEREN BOKAAL.

zoowel in Oostenrijk als in het buitenland. Maar zulke signalen zijn in den regel
alleen voor de ingewijden volkomen begrijpelijk. De nietingewijden maken geen
onderscheid tusschen de producten der Wiener Werkstätte en die der andere
kunstnijverheid in Oostenrijk. Wanneer men de dwalingen, die ontstaan zijn door
een verkeerde of ook maar oppervlakkige opvatting van dat signaal naar hun omvang
vergelijkt, dan blijkt de oorspronkelijke stellig de grootste.
Meer en meer is men gaan inzien, dat juist Oostenrijk een bijzonder vruchtbaar
gebied is voor de kunstnijverheid, vooral nadat men meer aandacht begon te schenken
aan den rijkdom van volksoverleveringen in dat land. Overal ontstonden
opleidingsinrichtingen en werkplaatsen; de kunstnijverheid en de industrie zochten
en vonden de aansluiting bij den kunstenaar; eeuwenoude industriëen - zooals de
glasfabricatie in Bohemen - vonden aan deze bron verjonging en vernieuwing; naast
de voorgaande duitsche natie kwamen de slavische volkeren met hun overgeërfden
schat aan handenarbeid, aan oorspronkelijke vormen en zin voor kleuren. Juist in de
veelheid en de verscheidenheid van het oostenrijksche volkerencomplex sloeg deze
beweging diepere wortels, en alleen uit den wedstrijd tusschen de verschillende,
dikwijls tegenovergestelde en elkaar aanvullende talenten der hier wonende rassen
is het te verklaren, dat de beek tot een stroom werd en de kracht vond, om zijn weg
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te banen, bevruchtend en heerschend, ver over de grenzen van het land in den
cultuurbodem van West- en Noord-Europa.
Wel is waar bleef - dit moet erkend worden - Weenen, van waar uit in de tachtiger
jaren van de vorige eeuw, in het tijdperk der ‘Sezession’, deze beweging was
uitgegaan, het middelpunt - ook nu nog.
En hier was het weer de ‘Wiener Werkstätte’, die de beste krachten verzamelde,
die de hoogste artistieke spankracht bezat, die de succesvolste baanbrekers naar het
buitenland zond, als leermeesters aan buitenlandsche scholen of als leiders en
opzichters in buitenlandsche ondernemingen, en
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die ten slotte door telkens nieuwe begaafde, jonge kunstenaars op te nemen voor de
toekomst zorgde. Dit toekomstige geslacht nu vond de ‘Werkstätte’ in de laatste
jaren bijna uitsluitend in de Weener kunstnijverheidsschool, zonder welke school
het voortbestaan der Wiener Werkstätte al even ondenkbaar zou zijn als dat van de
heele Oostenrijksche kunstnijverheid; want het geheele onderwijs richt zich naar de
vorderingen dier Weener inrichting.

PROF. JOSEF HOFFMANN, KOFFIEGARNITUUR IN GEDREVEN ZILVER MET IVOOR.

Het aan de school verbonden ‘Oostenrijksche Museum voor Kunst en Industrie’
biedt in zijn verzamelingen de voorbeelden der oud-oostenrijksche producten op
ieder gebied der handnijverheid en geeft in normale tijden ook aan de praktische
moderne beweging gelegenheid om haar ontwerpen en voortbrengselen ieder jaar
ten toon te stellen. Het brengt den kooper naar den kunstenaar. Daarnaast echter
treedt al sedert jaren ook het ‘Gewerbeförderungsamt’ als tusschenpersoon op, dat
de principes, door de school, het museum en de Werkstätte vertegenwoordigd, n.l.
om goeden, met de stof en den vorm overeenkomenden arbeid te leveren, overbrengt
op handel en industrie. En ten slotte heeft sedert 1912 de oostenrijksche ‘Werkbund’
aan deze toch al dikwijls onderling vereenigde individueele pogingen in een
fatsoenlijk, betrouwbaar, goed en schoon handwerk, ook de samenvattende organisatie
gegeven; hij heeft de beproefde, bekwame arbeiders verzameld en zichzelf gemaakt
tot den vertegenwoordiger hunner moreele en materiëele belangen.
Te midden van deze inrichtingen die alle naar een gemeenschappelijk doel streven,
staat de Wiener Werkstätte, niet als het eenig uitgangspunt, maar wel als de
beslissende en vooropgaande wegwijzer. In zekeren zin heeft dus de traditioneele
lezing van het signaal gelijk: het wijst op de eigenlijke grondlegster, op wortel en
kroon van onze kunstnijverheidbeweging.
Wil men duidelijk maken wat de Wiener Werkstätte in haar ongeëvenaarde
bijzonderheid is, dan mag men niet als de historicus
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te werk gaan. Want de meer dan tienjarige geschiedenis van de onderneming biedt
niets opvallends en weinig belangrijks. Er hebben sedert haar oprichting geen
ingrijpende veranderingen en zeker geen omwentelingen plaats gehad. Over 't geheel
is het bij het oude gebleven, de door moeilijken strijd veroverde instelling is geslaagd
en blijven bestaan en zelfs het toonaangevende element, de kunstenaar, heeft zijn
leider behouden: nog staat aan het hoofd Josef Hoffmann, even volledig en
bewonderenswaardig als mensch en als meester. Men moet daarom, als men wat
essentiëels te berde wil brengen, beginnen te spreken over de omstandigheden
waaronder deze inrichting ontstond, dan over de inrichting zelf en ten slotte over den
kunstenaar.

ARCH. E.J. WIMMER. KOFFIEGARNITUUR VAN ZILVER MET IVOOR HANDVAT EN KNOPPEN.

De Wiener Werkstätte is een product van de moderne wereldstad. Niet van een
willekeurige, maar van het nieuwe, grootere Weenen. Eigenlijk al in Berlijn heeft
men geen duidelijke voorstelling van dit zuiver plaatselijk karakter en ik vrees, dat
men verder buiten Oostenrijk die nog in mindere mate heeft. Gelegen aan de oude
verkeersweg tusschen het Westen en Oosten en aan de grens van deze beide
contrasteerende werelden, is dit Weenen een tref- en kruispunt van beschaving en
oorspronkelijkheid; hier ontmoeten elkaar de westersche en oostersche wijze van
denken, zien en weergeven. In de hoofdstad van Oostenrijk komen germaansche,
slavische en oostersche elementen bij elkaar en uit hun sterke onderlinge wrijving,
uit hun gistende vermenging ontstaat een hevig bewogen kunstleven, waarin de
doorloopende benedenste strooming van oorspronkelijke instincten beheerscht en
geleid wordt door de kennis van geschoolde en gerijpte intellecten. De Wiener
Werkstätte is ondenkbaar zonder deze voortdurende toestrooming van slavische en
oostersche zinnelijkheid; haar rijk en steeds weer nieuw talent iets te beginnen, haar
voortdurende frischheid berust voor 't grootste deel op deze versterkende vruchtbare
bronnen.
Maar Weenen is bovendien nog een stad van oude, oereigen cultuur. Men spreekt
van bekende dingen, wanneer men wijst op het laatste, werkelijk origineele tijdperk
van het Weener leven en de Weener kunst, het zoogenaamde ‘Altwien’. Dat is de
tijd toen naast musici als Beethoven en Schubert, Lanner en Strauss, naast dichters
als
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Grillparzer en Raimund, schilders als Waldmüller en Füger bloeiden. Maar van
onbekende dingen spreekt men, als men vertelt: dat toen - naast de meer bekende
monumentale en luxekunst - ook de burgerlijke huizenbouw, het stadsche huurhuis
en de meer naar buiten gelegen stadvilla met haar intieme of landelijke erven, met
haar deftige of vriendelijke tuinen in vollen bloei stond; dat toen ter tijd de kamer
van den burger werkelijk een woonkamer geweest is, waar de meubels en het huisraad,
tafels, stoelen en kasten, de kachels en de lampen, porcelein en glas, gesmeed ijzer
en edel metaal uitmuntten, niet zoozeer door eigenaardige en grootsche vormen als
wel door hun fijne harmonie, dat wil zeggen door hun echte beschaving. En weer
denkt men nu aan de Wiener Werkstätte. Bijna algemeen is de verkeerde opvatting,
dat de essentieële kracht der oostenrijksche bouwkunst en kunstnijverheid zou gelegen
zijn in de nieuwheid en bijzonderheid der vormen, dat die kunst dus zonder
voorgeschiedenis zou zijn. Maar juist het tegendeel is waar. De manier van vormen
te zien der nieuw-Weener kunst vindt haar wortels in die van het oude Weenen, en
de eigenlijke beteekenis der nieuwe praestaties berust niet op de détails, maar op
datzelfde harmonische zien, denken en samenvoegen der onderdeelen tot een geheel.
Daarom is deze nieuw-Weener kunst evenals haar voorgangster beschavingswerk Weener beschavingswerk.

PROF. JOSEF HOFFMANN. ASCHBAKJE IN GEDREVEN ZILVER.
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ARCH. E.J. WIMMER. DOOS IN GEDREVEN ZILVER, MET VERGULD EN IVOREN KNOP.

En nu nog iets anders: reeds in de oud-Weener kunstnijverheid speelt het ornament
niet die overheerschende rol, die men er aan heeft toegeschreven. Deze dwaling
kwam in de wereld, doordat men zijn aandacht telkens weer gericht heeft op de
prachtwerken in de keizerlijke en aristocratische kasteelen en paleizen, bekend door
talrijke, telkens terugkeerende afbeeldingen. Het burgerlijke handwerk, het burgerlijke
huisraad werd tot op heden nog nauwelijks ontdekt. Zelfs in Oostenrijk is het maar
weinig bekend. En toch ligt daarin juist het zuiverste en eenvoudigste beeld van
scheppingsdrang en -kracht uit die tijden.
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Stellig is ook in deze dingen de lijn een uiterst belangrijk rhytmisch element. De
handwerkers echter zien haar al architectonisch en er is ook nog wat anders dan deze
lijn. De sterke Weener neiging tot versiering is een traditioneele kracht der beeldende
kunsten. Maar daarnaast bestaat ook een fijn vormgevoel. En in de beste werken zijn
deze beide onafscheidelijk verbonden. Dit nu is de groote vooruitgang van de
kunst-nijverheid die werkt in de Wiener Werkstätte, dat zij in de verhouding van
ornament en vorm principiëel zorg draagt, dat het ornament uit den vorm, en niet
omgekeerd, wordt afgeleid en ontwikkeld. Zoo komt de versiering op de
ondergeschikte plaats, waar zij thuis hoort en zij wordt bovendien niet meer een
aanhangsel van buiten, maar past lineair of coloristisch geheel in den vorm.

ARCH. E.J. WIMMER. BROCHE IN IVOOR EN EBBENHOUT.

Ten slotte is hetgeen de Wiener Werkstätte voortbrengt een product der moderne
wereldstad. Wel is waar werken krachten uit alle deelen van den staat daar aan mee.
En tot zekere hoogte geeft de Wiener Werkstätte aan die plattelandselementen de
voorkeur. Want juist die toestrooming waarborgt de noodzakelijke, telkens
terugkeerende verfrissching door oorspronkelijke temperamenten. Door opvoeding
en oefening brengt de Werkstätte ze dan over, zonder hun geweld aan te doen, in
den kring der grootsteedsche behoeften en levensopvattingen. Zij volgt hierin een
vaste richting. De instandhouding van het folklore laat zij aan andere instellingen
over. Evenals zij zelf door haar kunstenaars en handenarbeiders geheel past bij het
moderne karakter der groote stad, zoo is ook hetgeen zij voortbrengt, grootsteedsch
- maar zonder internationale vervlakking.

ARCH. DAGOBERT PECHE. DIADEEM IN IVOOR MET GOUD.

De organisatie van de Wiener Werkstätte is vooral gericht op het voortbrengen
van kunsthandwerk in den ruimsten zin des woords. Al heeft zij ook in den laatsten
tijd het vervaardigen van meubels er aan gegeven, jaren lang is zij daarmee bezig
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geweest, en haar beste artiesten zijn daar - in connectie met Weener meubelmakerijen
- nog altijd mee bezig. En al het overige, dingen van metaal, glas, céramiek, hout,
papier en geweven stoffen, gebruiks- en luxe voorwerpen van allerlei aard worden
hier gemaakt. De artiest geeft het ontwerp, maar hij heeft ook verstand van de
uitvoering en houdt daar een wakend oog over, ook al geschiedt ze niet in de
Werkstätte zelf. Zoo doende draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor het
resultaat. Hem ter zijde staat de practische, speciaal opgeleide kunsthandwerker en
daar tusschen in de opzichter. Machinearbeid is niet uitgesloten. Maar daar de kracht
van de Oostenrijksche kunstenaars ligt in het voortdurend nieuw vinden en het
typische hunner productie in 't voortbrengen van een enkel
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oorspronkelijk stuk werk, zoodat er dus geen kwestie is van massawaar, moet het
handwerk alle deelen der productie uitteraard beheerschen. Origineel werk is de
hoofdzaak, niet reproductie.

MARIE LIKARZ. EMAILS.

In de laatste maanden is de Werkstätte door een nieuwe instelling aangevuld, de
zoogenaamde ‘Künstlerwerkstätten’. Zij neemt bijzonder begaafde en zorgvuldig
uitgekozen jonge krachten op van de Weener Kunstnijverheidschool en geeft hun in
eigen vertrekken allerlei goedkoope stoffen in de hand, papier, hout, glas en geweven
stoffen. Onder opzicht en leiding van een ervaren kunstenaar moeten hun handen
aan 't ontwerpen gewend, zich oefenen in het zelf doèn, ze moeten van zien tot
handelen gebracht worden en hun fantasie door ondervinding leeren beteugelen. Hier
worden dus proeven genomen. Vele van deze proeven, sommige der jonge menschen
slagen niet en men laat ze dan weer uitvallen. Maar zij die overblijven worden tot
goed geschoolde, bruikbare en veelbelovende opvolgers.
Het hardst te verantwoorden heeft de koopman het bij dezen stand van zaken.
Want het mercantiele gedeelte wordt laag - of liever om de volle waarheid te zeggen
- veel te laag aangeslagen. Dat is alleen mogelijk doordat er van tijd tot tijd telkens
weer eens een rijke Maecenas opduikt, die voor zijn liefhebberij om de kunst te
bevorderen een aardig sommetje over heeft. Hoe lang hij dat ervoor overheeft, hangt
af van zijn goeden wil en de kracht van zijn kapitaal. Maar er is er altijd weer een te
vinden. Ook dat moet men weten tot goed begrip der zaak, ook dat is specifiek
Weensch. Absoluut onmogelijk is hier de Maecenas die op een vermeerdering van
zijn vermogen zou willen speculeeren. Want de beslissende stem heeft de artiest.
Zonder dit artistiek absolutisme is het verleden noch het heden der Wiener Werkstätte
denkbaar.
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BESCHILDERDE HOUTEN DOOS.

De Wiener Werkstätte steunt ten slotte eigenlijk geheel op denzelfden J o s e f
H o f f m a n n , die ze heeft gesticht en die tot op den huidigen dag uitsluitend de
leider is geweest. Haar geschiedenis is de geschiedenis van zijn kunstenaarschap.
Beider werk is onafscheidelijk verbonden. Alleen zulk een alzijdige persoonlijkheid
kan zulk een alzijdige instelling in het leven roepen en houden. Geboren op een
duitsch taaleilandje in Moravië, werd zijn duitsch bloed reeds vroeg door slavische
indrukken gevoed. En in deze vermenging was al een goed deel van de toekomstige
Wiener Werkstätte voorbereid. Als aankomend man heeft hij naast Wagner, Olbrich
en Klimt een werkzaam aandeel genomen aan den eersten, grootsten tijd der
‘Sezession’ en de volheid van leven en beweging daarvan ging over op de latere
jaren. Daarna werd Hoffmann leeraar aan de kunstnijverheidschool, is ook nu nog
haar leidende genius, beheerscht de jeugd en brengt zijn beste leerlingen naar de
Wiener Werkstätte. Hij vereenigt in zijn persoonlijkheid - en dat is misschien zijn
grootste eigenschap - niet alleen den bouwmeester en den kunsthandwerker op ieder
gebied van stoffen en voorwerpen, maar hij doordringt ook al zijn werk met zijn
architectonisch gevoel en ziet en schept zoo eenheden, waar anderen alleen
brokstukken zien en maken. Toch zou dit alles de omvattende en beslissende rol, die
hij speelt in de Oostenrijksche kunstnijverheid en speciaal ook de Wiener Werkstätte,
niet voldoende verklaren, wanneer hij naast die veelzijdigheid van oog en hand niet
ook een rijk en onbevooroordeeld begrip bezat voor den medearbeid van anderen,
zoodat deze medewerkers een vasten kring van vereering en toewijding om hem heen
hebben gevormd. Hoezeer ook de Wiener Werkstätte haar wortels moge hebben in
het algemeene Weener karakter, van vroeger als van nu,
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hoe logisch en noodzakelijk zij daaruit moge zijn voortgekomen, - het is de
persoonlijke daad van Josef Hoffmann al die gunstige omstandigheden tot zulk een
geheel te hebben gebracht.

PROF. KOLO MOSER. HOUTEN SPEELGOED ‘DIE STADT’.

Over hem, zijn medewerkers en wat zij binnen de grenzen der Wiener Werksstätte
hebben geproduceerd of nog produceeren, hoop ik een volgenden keer uitvoerig te
berichten.
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De ontwikkeling van een nationaal monument,
door dr. H.E. van Gelder.
I. De middeleeuwen.
Het is eene reeds eenigszins afgesleten uitdrukking, dat ieder Nederlander behalve
zijn woonplaats nog eene tweede stad heeft, die hij min of meer zijn eigene vindt,
en dat dat dan den Haag moet wezen. Maar afgesleten of niet, en zelfs bij haar
kennelijke overdrijving, draagt zij eene waarheid, welker beteekenis men niet moet
onderschatten. Dat ikzelf haar hooghoud moge reeds dadelijk blijken uit het feit, dat
ik in wijder kring belangstelling vraag voor de historie van een Haagsch bouwwerk,
en deze niet aankondig als een stukje Haagsche topografie, maar als eene schets der
ontwikkeling van een ‘nationaal monument’.
Nationale monumenten, - het aantal dat wij ervan bezitten is niet heel groot. Want
wij begrijpen daaronder slechts die kunstwerken welke zoozeer en zoo krachtig de
tijdperken, waarin zij ontstonden in herinnering roepen, dat men ze uit dien tijd niet
wegdenken kan. Het zijn de weinige hooge toppen tot welker eerwaardige schoonheid
wij allen ons opheffen kunnen, omdat zij een bezit geworden is van alle tijden.
Zijn de Haagsche Binnenhof-gebouwen waarlijk zulke monumenten? Kunnen wij
ze bijvoorbeeld naast den Utrechtschen Dom, of den Haarlemschen Sint Bavo, naast
het Middelburgsche of het Amsterdamsche stadhuis zetten? Misschien niet, of zelfs
zeker niet, wanneer wij ze elk afzonderlijk zouden willen gaan bekijken. Maar dan
zouden wij ons ook vergrijpen aan het allereigenste dat zij hebben: hunne
saamhoorigheid. Wij moeten ze saamvatten als één begrip, één organisme. En als
wij dat niet slechts bezien met den blik van een belangstellend vreemdeling, maar
trachten de historie en daarmede de ontwikkeling ervan waarlijk vóór ons te doen
leven, dan rijst dit hart-van-den-Haag minstens even hoog.
Ik wil met enkele trekken den weg trachten te teekenen, die tot dat begrijpen en
waardeeren leidt, door de typeerende momenten aan te wijzen in de historie van dit
gebouwen-complex. Ik moet er daarbij reeds terstond voor waarschuwen, dat men
dus noch een uitvoerige, noch zelfs een volledige geschiedenis te wachten heeft.
Maar de afbeeldingen die hierbij gaan zullen het volgen ervan wel zooveel
vergemakkelijken, dat ik het wagen durf, om op mijn historisch beeld reeds terstond
eenige conclusies te doen volgen, die als het ware de les zijn, welke uit de historie
voor heden en toekomst te trekken valt.
Het kost zeker de meeste moeite om zich voor den geest te halen hoe het nu dicht
ombouwde, druk bewoonde Binnenhof er uit zag in de dagen van zijn ontstaan: ruim
zes en een halve eeuw geleden. Toen kon men het ruig begroeide duin nog zien liggen
binnen korten afstand van de muren van het kasteel. En aan den noorder kant lag de
‘wildernesse’ en het hooger opgaande hout van het Bosch. In het zuiden was het àl
drassig broekland tusschen de kleine meertjes. En slechts ten westen van het kasteel
deed een kleine groep van boerenwoningen de gedachte rijzen aan menschelijken
arbeid temidden van een weinig herbergzame natuur. Hoe heeft de Hollandsche graaf
hier zich een plaats kunnen kiezen voor zijn meest luisterrijke woning, voor het
kasteel
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dat in overeenstemming zou wezen met de hooge waardigheid waartoe hij als
Roomschkoning geroepen was? Hij had toch zijn hof te 's Gravezande, en zijn
jachthuis te Vogelenzang, maar ook in een zijner groote steden, Haarlem, een waardig
verblijf. Er valt hier slechts te gissen, maar wij tasten misschien niet al te zeer mis,
wanneer wij twee overwegingen daarbij den doorslag meenen te zien geven. De
eerste zal deze zijn geweest, dat de ridderlijke graaf niet onkundig van de
moeilijkheden, die vooral de Vlaamsche, maar ook verschillende andere landsvorsten
in naburige gewesten met de steeds machtiger wordende burgerijen hunner steden
hadden, weinig lust gevoelde om te midden van zulk eene burgerij te gaan leven, en
liever een vrije, opene plaats zocht. Maar daarbij moet dan deze tweede overweging
zijn gekomen, dat het niettemin wenschelijk bleef om zich ook niet te ver van de
steden te verwijderen, en dat dus een plaats waar wegen van Delft en Gouda, het
Westland en Leiden samenkomen konden, uitermate gunstig lag. Bovendien zorgde
daar een uit de duinen komende beek voor voldoende en zuiver water en leek het
mogelijk om haar bevaarbaar te maken als eene verbinding met den ouden Delftschen
Vliet.

DE GROOTE ZAAL, TEGENWOORDIGE TOESTAND.

Nu kende de Roomschkoning de plaats, want reeds zijn voorvaderen hadden er
een jachthuis, dat naar mijne meening op een terrein stond, dat later tot het Binnenhof
zou behooren en niet, zooals meestal beweert wordt, op de latere Plaats, waar een
herberg de herinnering er aan zou hebben levendig gehouden. Dicht daarbij nu zou
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het nieuwe paleis gebouwd worden, waarmede men in of kort na 1250 begon. ‘Nu
es Coninc Willaem in Holland gecomen’, zegt ons de oude kroniekschrijver, die zoo
eigenaardig als de ‘Clerc uut de lage Landen bi der See’ wordt aangeduid, nadat hij
ons de lotgevallen van den Roomschkoning in Duitschland in 1249 heeft verhaald:
‘Nu es Coninc Willaem in Hollant gecomen, daer hi mit groter weerdicheyt ontvangen
wort, als 't wel recht was, ende quam rechte voert in de Hage ende deede ontbieden
verstandelike werclude, om een Coninclyc Palleys aldaer te maecken, dat noch
hudendaechs die Oude Sael hiet.’

GEWELFDE ZAAL, ONDER DE ROLZAAL.

De opzet van het geheel was grootsch en zeker min of meer verwant aan de groote
Rijkspaleizen, die men in Duitschland vond - te Aken en te Ingelsheim bijvoorbeeld.
Maar in de dagen van Willem II is de uitvoering der plannen maar een zeer
gedeeltelijke geweest. Behalve muren en poorten, - die hoofdvorm en grootte
vastlegden, - verrees slechts een langwerpig hoog gebouw met weinige ramen in de
vlakke muren, met een zware vierkante toren ter eenre en een ronde traptoren ter
andere zijde. Het is het deel dat wij achter de Groote Zaal aantreffen, door een smalle,
nu overdekte binnenplaats ervan gescheiden. De vroege dood van Willem, die in
1256 in den strijd tegen de Westfriezen viel, deed den arbeid staken. Zijn eenig
zoontje immers, de latere Floris de Vijfde was nog slechts enkele jaren oud.
Toch is dat oudste deel merkwaardig. Niet in de eerste plaats om de Rolzaal -
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die in 1511 belangrijk is gewijzigd geworden - maar om de groote gewelfde over de
gansche lengte van het gebouw strekkende zaal onder de Rolzaal. Haar sobere maar
eigenaardige gewelfconstructie is een monument onzer alleroudste bouwkunst, dat
door zijne strengheid imponeert. Het zelfde karakter vertoonen de gewelven van de
oudste kelder onder de Groote Zaal, die dus waarschijnlijk even oud is. Trouwens
ook andere gegevens wijzen erop dat daar boven eertijds een kleinere zaal moet
geweest zijn, welke voor de latere groote heeft plaats gemaakt.
Maar vorstelijk was de bouw nog niet, al kon ook het kleine hof tijdens Floris'
minderjarigheid er met schik gehuisvest wezen. Toen dan ook deze de regeering over
zijn aanzienlijk graafschap aanvaardde, moest hij wel spoedig beginnen het paleis
in den staat te brengen, dien zijn vader zich had gedacht. Zoo omstreeks 1280 zal
het Hof de verwerkelijking dier plannen te zien hebben gegeven. Het bestond toen
uit drie gedeelten. Een wijd met muren en poorten afgesloten voor- of neder-hof, dat
wij nu in het Buitenhof terug vinden, en waar in die dagen verschillende
ondergeschikte dienstgebouwen stonden. Aan de andere zijde een evenzoo afgesloten
gedeelte, dat de enterij en de moes- of kooltuin omvatte. Het middenstuk, wederom
binnen eigen grachten en slechts door een drietal poorten toegankelijk, was het
eigenlijke hof. Daar was het verblijf van den graaf en zijn gezin en diegenen zijner
hofhouding en omgeving die aanzienlijk of onmisbaar genoeg waren om in de
onmiddellijke nabuurschap daarvan te zijn.
Bezien wij nu dat Binnenhof zelf, dan valt het ons op, dat het weder in verschillende
deelen gescheiden is. Binnentredend door de poort aan de Buitenhofzijde komen wij
op een ruimen vóórhof, links, aan de vijverzijde, afgesloten door eenige lagere
gebouwen, rechts door een muur. Dieper links achter een muur zien wij den hoogen
gevel en het schuine, een klein torentje dragende, dak eener kerk, de kapel van den
Hove, die in Floris' dagen de kleine huiskapel in den ouden toren van den eersten
bouw waardig was komen vervangen. Maar de aandacht wordt nog veel meer geboeid
door het groote zich aan het einde van den voorhof verheffende gebouw, de ‘Hooge
Sale’ met hare twee torens, haar groote roosvenster in den voorgevel boven den
eenvouddigen ingang. Het is de groote schepping van Floris V, de ridderzaal en
feestzaal waarin hij bij alle plechtige of feestelijke gelegenheden de eersten uit zijn
graafschap ontvangen kon, voor welke hij zich ook tegenover zijn buitenlandsche
vorstelijke verwanten niet behoefde te schamen. Gerard van Leijden, 's graven raad
en vertrouwde, is van het grootsche werk de ontwerper, zooals hij het ook is van de
Hofkapel. Zeldzaam begaafd met constructieven zin en welbezonnen is deze eerste
onzer Hollandsche bouwmeesters! Het is niet in fijnheid van detailleering, in
kostelijkheid van materiaal of in rijkdom van ornament dat hij het heeft gezocht,
maar in grooten eenvoud van conceptie, evenmatige rust en zuiverheid van constructie,
dat hij het heeft gevonden.
De oude reeds aanwezige kelder met zijn eenvoudige bogen rustende op kolommen
van baksteen behield hij, terwijl hij een tweede daaraan liet aansluiten, welke door
de profileering der bogen en de arduinsteen der kolommen reeds den vooruitgang
der bouwkunst in die halve eeuw duidelijk maakt. Maar door dien onderbouw van
gewelven moest de zaal ongeveer twee meter boven het grondvlak van het Binnenhof
liggen, kreeg zij dus reeds dadelijk iets voornaams.
Voornaamheid blijft de hoofdindruk dien men krijgt bij het binnentreden. Vooreerst
door de groote afmeting. De zaal meet binnenwerksch in de lengte 38,4 M. in de
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breedte 17.8 M. bij eene hoogte van ongeveer 27 meter. Die hoogte vooral is het,
welke ons imponeert, temeer omdat de open eikenhouten bekapping aan den
hoogte-indruk een zeer eigenaardig accent verleent. Die
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open kap met haar groote spanning - eene oplossing der afdekking, welke voor in
die dagen een stout waagstuk kan genoemd worden, - heeft bijna altijd den roem der
zaal uitgemaakt. Begrijpelijk, daar dit gansch gestel van spanten, bindten en
boogstukken, die het eigenlijke dak weer dragen, met al hun enorm gewicht, toch
zoo licht en natuurlijk rust op de muurpijlers die de zijmuren in zes ongeveer gelijke
vakken verdeelen. De groote schouw aan den achterwand geeft dáár teekening, terwijl
de voorwand geheel beheerscht wordt door het roosvenster van meer dan vijf meter
middellijn, dat de voornaamste lichtbron voor de zaal is, en steeds geweest is. In de
oude rekeningen komen wij het tegen als de groote ronde O of als de groote spiegel.
Boven de roos waren twee kleine openingen voor luchtverversching aangebracht,
maar daar de vogels erdoor binnenvlogen om te nestelen in de kap, werden ze in het
einde der veertiende eeuw met glas gedicht.

OUDSTE KELDER (C.

1250).

Dakvensters geven eene lichtspeling tusschen het houten balkwerk, terwijl ter
weerszijde ook ramen zijn aangebracht. Eenvoud en grootschheid, dat kenmerkt de
zaal, en het is het zeldzaam gevoel voor verhoudingen en voor de samenstemming
van alle bouwdeelen tot één geheel, dat de bouwmeester in staat gesteld heeft dat te
bereiken. Die eigenschappen kunnen wij ook aan de buitenzijde opmerken. Vlak en
strak gaat de voorgevel op tot even onder het
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roosvenster, de vooruitspringende torens - in niet volkomen symmetrischen stand
naast den gevel geplaatst, wat een zekere levendigheid geeft - sluiten hem logisch
af. Maar boven die hoogte begint een weder zeer eenvoudige, maar in alle opzichten
goed werkende onderbreking van den vlakken geveltop door blinde vensters en
rozetten, die hun terugslag vinden in een dergelijke versiering van de bovenste helften
der beide in onderdeelen niet overeenkomende torens. Al deze toepassingen zijn zoo
natuurlijk aangebracht en van zoo juiste expressie, dat wij in den bouwmeester een
man van rijke ervaring en bewonderenswaardige begaafdheid mogen zien; de kloeke
zijgevels met steunbeeren en vensternissen overtuigen ons daarvan nog te meer.
Men bezie de afbeeldingen, die hierbij gaan. Zij ontslaan mij van een nauwgezetter
beschrijving, die ons trouwens van ons doel zou afvoeren. Immers het is hier niet
om bouwkundige bijzonderheden als zoodanig te doen maar om de gebouwen in
hunne functie; bij de groote zaal, die het grafelijk kasteel tot een waarlijk paleis
maakte, is de architectonische beteekenis evenwel zoo groot, dat zij desniettemin
onze gedachten in beslag neemt.
Van hare bouw af dateert de ontwikkeling van het Binnenhof tot hart van het land.
Vóór zij er was konden de andere grafelijke woonsteden nog om den voorrang twisten,
nu was dat voorbij; het kasteel in die Haghe was de eigenlijke zetel van den graaf
van Holland geworden, de plaats waar hij waarlijk thuis was, waar zijn gezin was
gevestigd en waar ook zijn ambtenaren die geregeld in functie waren zich moesten
ophouden.

TERUGGEVONDEN OVERBLIJFSELEN VAN EEN DER OUDSTE VENSTERS.

Rondom het middenpunt door het grafelijk gezin bewoond ontstaat dus het
hof-geheel. De kapel, met het huis van de kanunniken ernaast vermeldde ik reeds.
Zij stonden aan de zijde van den misschien reeds in de dagen van Floris gegraven
vijver. Daar waren ook, meer naar de zijde van het Buitenhof toe, de lage gebouwen
die ik reeds noemde en waar o.a. de oude ridderkamer en de oude bottelarij te vinden
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waren. Rechts van de zaal lag een gebouw waar klerken werkten, onder meer de
‘clerc die sgraven boec,’ d.i. zijn getijde-boek ‘screef’ en verluchtte.
Achter de muren die den voorhof afsloten, - waardoor deze als een besloten plein
zich zoo goed eigende voor allerlei plechtigheden, - vinden wij dan aan de Vijverzijde
eerst den tuin van de kapel, en daarachter dan sgraven kaatsbaan. Langs den vijver
weder allerlei kleine gebouwtjes voor ver-
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schillende dienaren. Daar tusschen nog verschillende open gedeelten. Achter het
paleis zelf lag een ‘groot prieel’, later ‘met een somerhuus’ voor het eigen gebruik
van de grafelijke familie.

DIT VENSTER HERSTELD.

Rechts van de Groote Zaal aan de zijde van de Spuipoort vond men het keukenplein,
waarom dus de verschillende gebouwtjes gevonden werden, die met de huishouding
zelve in nauwer verband stonden.
Van de eigenlijke wijze van gebruiken van het paleis in de dagen der graven uit
het Hollandsche huis weten wij al heel weinig. Eerst sedert het begin en meer geregeld
nà de helft der veertiende eeuw, uit de dagen van Aelbrecht dus, zijn ons grafelijke
rekeningen bewaard, welke telkens op die naieve manier, die het lezen er van tot
zoo'n bijzonder genot maken kan, een plotseling licht werpen dan op dit, dan op dat
deel van het middeleeuwsche vorstenleven.
Wij kunnen daaruit het dagelijksche leven van het grafelijk gezin min of meer
voor ons oproepen*). Wij zien het vroegtijdig te bed gaan en zeer vroeg weder opstaan.
Volgen den graaf bij zijn aankleeden met behulp van een page; bij zijn bezoek aan
de vroegmis, en zien hem zijn ‘ombitene’ nemen met wat brood en kaas en vleesch
en een pint bier, meestal alleen; zooals ook de gravin alleen met de kinderen het hare
nuttigde, dat evenzoo voorzien was met nog wat ‘cruitkoeken’ erbij.
Na zijn ontbijt ontving de graaf de boden met brieven of opdrachten van elders
gekomen en met zijn clerc deed hij dan de zaken af, die voor afdoening vatbaar
waren.
*) Zie bijvoorbeeld het artikel over: 's Gravenhage onder de regeering der graven uit de huizen
van Holland, Henegouwen en Beieren, in de Mededeelingen der Ver. ter beoef. der Gesch.,
's Grav. 1863; en dat van C.H. Peters over het Grafelijk leven in die Haghe in de 14de eeuw,
Jaarb. die Haghe 1909, waarvan ik een dankbaar gebruik gemaakt heb.
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Zijn tresorier, zijn camerlinc, zijn hofmeester kwamen dan bij hem binnen en de
edelen, welke gehoor mochten hebben aangevraagd.
Na de afdoening dier zaken kwam het persoonlijk opzicht over zijn hof aan de
beurt: meest de stallen, waar ‘meyster Pieter de Maerscalc’ het bewind voerde, en
waar de graaf, de gravin en de oudste zoon ieder een eigen stal hadden, waarbij ook
een hoefsmederij. Zij lagen op het Buitenhof, dicht bij het paardenwed in den vijver.
Daarbij stond de ‘sadelrie’, waar het paardegerei bewaard werd, en een groote ‘barch
mit roggestroe,’ ten einde steeds ligging voor de paarden te hebben. Dan was daar
ook de ‘bouverij’, of boerderij, waar het heele bedrijf voor het hof was samengebracht.
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Zij besloeg een groot gedeelte van het tegenwoordig Buitenhof. Er stonden hooien
stroobergen, dan was er een groote stal voor het melkvee en de werkpaarden, een
woon- en werchuus voor den boer en zijn gezin, knechts en meiden, een carnhuus-,
een molchuus, een coern- en dorschhuus, een waghenhuus en een schuyre. Tenslotte
een ossenstal voor het slachtvee, als dit niet in de weiden was. Dan waren en allerlei
kleine gebouwtjes, deels hokken, die al het gedierte herbergden, dat tot nut of tot
vermaak van het hof werd aangehouden. Daar was het valchuys, waar ‘Oelcke en
Florys de valckenaers’ de valken, havikken en sperwers bewaarden in getraliede
kooien, voorts een duufhuus, een hoenrehuus, een pauwe-huus en een hondenhuus.
Maar ook vond men er iets als een kleine menagerie gehuisvest in: een beere-huus,
een lewehuus en een out en een nuw kemel-huus!
Intusschen was het druk op en om de ‘cokens’, die aan het keukenhof te vinden
waren. Er waren een ‘groote coken’, een bac-huus, een ‘lardier’ of vleyschhuus vlak
bijeen met een waschhuus en een torfschuur. Een ‘pentrye’ of bakkerij lag vlak achter
den hoektoren van de groote zaal. Zij lag dáár om de voorraden direct in de zaal te
kunnen brengen. Een ‘tredsoer’ diende tot spijskamer, zooals er aan de andere kant
van de groote zaal een buttelarye of schenkkamer was.

KELDER ONDER DE GROOTE ZAAL (C.

1280).

Al die gebouwen en de kelders eronder bevatten niet slechts de voorraad voor
enkele dagen, maar tamelijk groote hoeveel-
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heden brood, koek, vleesch - gezouten of ongezouten - opdat de cokenmeester of de
hofmeester niet verlegen zoude zijn als plotseling een talrijk aanzienlijk bezoek
kwam en natuurlijk op zijn best onthaald moest worden. Over het algemeen was er
niet zoo heel veel verscheidenheid. Van het vleesch was het meest varkensvleesch
in zwang, dan schapenvleesch, en in de laatste plaats kwam rundvleesch. Maar rijk
voorzien van verscheidenheid was 's Graven visch-voorraad, die door eigen visschers
op de meren werd gevangen of te Scheveningen werd

A, B, C, OUDSTE GEDEELTEN; M, I, J, OUDSTE TORENS; F, GROOTE ZAAL; U, HOFKAPEL; W, RIDDERHUIS,
LATER RAADKAMER; X, OUDE BOTTELARIJ; T, ZAAL VAN WILLEM V; S, DOLLEGRAAFS-KAMER; b-k,
LATER KWARTIER DER GRAVINNEN; f, KWARTIER VAN OOSTERWANT.

aangebracht; allerhand rivier- en zeevisch wordt in de rekeningen vermeld, tot zelfs
‘ghesoden walvisch’ en zeehonden toe!
Vaak werd ook van den Vijver als vischgelegenheid partij getrokken, en werden
daar bijvoorbeeld snoeken ‘gepoot’.
Groot was de voorraad wild en gevogelte van allerlei slag. Er waren zoowel wilde
beeren en herten als konijnen, zoowel duiven en hoenders, als puiten, pauwen en
zelfs reigers!
De rekeningen verhalen ons niet welke groenten uit den eigen kooltuin werden
betrokken, maar wel lezen wij van den aankoop van boonen, braetperen en erwten,
gort en soms rijst. Ook fruit werd gekocht; doch in den kersentijd zorgde de hertogin
van Gelderland dat hare Hollandsche familie manden met kersen cadeau kreeg. In
een speciale kruidenkamer voorts werden allerlei specerijen bewaard, foelie, gember,
muskaat, kaneel, peper; ook honing en suikerbrooden.
Boter en kaas - zoowel koeien- als geiten- en schapenkaas, groene, Engelsche en
Friesche kaas - werden in een bijzondere kelder geborgen, waar ook de vaten met
olie stonden en de tonnen zeep.
In al deze plaatsen was in den morgen groote bedrijvigheid; want het noenmaal
moest er worden bereid, en dat was de groote maaltijd van den dag. Het maal werd
gedekt in de woonzaal; daar kwam het gezin bijeen, en de gasten van den dag zaten
mede aan. Drie pages dienden uit zilveren schalen op zilveren schotels, ook het
drinkgerei was van zilver, dat van graaf en gravin nog verguld, alles met de wapens
versierd. Ook de waschkom, die na den maaltijd bij allen rond gedragen werd, was
van zilver.
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Na het noenmaal ging de graaf met zijn vrouw en gevolg rijden of jagen, of kaatsen.
Soms ook schieten in den doelen, die aan de
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oostzijde van den vijver was aangelegd. Maar ook, als dat noodig was, woonde hij
dan van zijn Raad de vergadering bij.

DE HOFGEBOUWEN OMSTREEKS

1600.

Het vesper maal werd als slot van den dag gaarne wat gerekt met zang of muziek:
een vedelare gaf er zijn kunst ten beste of een reizende minstreel zong zijn lied. In
de laatste jaren der veertiende eeuw was vaak Mr. Willaem van Hildegaerdsberch,
de sprookspreker, ten hove om zijn wijze exempelen, zijn leerrijke verhalen ten
gehoore te brengen.
Was het niet te laat dan bracht men den tijd nog door aan het schaakbord. Een
enkel maal wordt daarvoor een specialiteit als ‘Mr. Jan den scaker’ uitgenoodigd.
Minder onschuldig dan dit spel was het nog meer geliefde dobbelen; er werd hóóg
gespeeld: en een post als deze is in de rekeningen niet vreemd: ‘Up sinte Mathys
avonde in den Haghe ghegeven miin here ende mire vrouwe te verdobbelen 960
nuwe gulden.’
Intusschen had de hof-bebouwing natuurlijk niet stilgestaan: het groeiend gezin
van Aelbrecht, de toenemende behoeften, de hoogere eischen die men aan het leven
stelde, dat alles te zamen maakte dat men met het oude paleis, waarvan slechts de
oude zaal en de groote feestzaal waarlijk genoeg ruimte boden en geheel aan het doel
beantwoordden, niet meer toe kon. Niet voor de grafelijke familie zelf, en evenmin
voor het toenemend aantal ambtenaren en bedienden.
Zoo zien wij, in de veertiende eeuw vooral, aan alle zijden aanbouwen ontstaan.
Aan de noordzijde van het oude paleis wordt een heel kwartier gebouwd tot aan den
Vijver toe, waar de gravin en haar dochters geherbergd worden. Later, als 'sgraven
vrouw dood is en zijn dochters getrouwd zijn, huist hier de bekende Aleid van
Poelgeest. Na haar noodlottig einde huwde Aelbrecht Margaretha van Cleef, en voor
haar waarschijnlijk werd de zoogenaamde Cleefsche kamer gebouwd, waarvan de
gevel gedeeltelijk nu nog aan den Vijver te zien is. Willem van Oostervant, sgraven
oudste zoon, kreeg ook een eigen kwartier aan de zuidzijde van het hofgebouw. Die
kwartieren werden door galerijen met dit laatste verbonden, welke galerijen wij boven
de latere binnenpoorten terugvinden.
Behalve de gezinsleden zijn het ook ambtenaren en bedienden die plaats behoeven.
Verschillende kleinere gebouwen zijn reeds genoemd. Ik voeg daar nog de
snijderswerkplaats, de ‘taelgerye’ bij, waar behalve de kleermakers ook de eigen
borduurwerker der gravin bezig was; tal van kisten stonden daar gevuld met laken
van verschillende qualiteit en kleur. Zoowel de fijne lakens die men uit de groote
centra der weverij, uit Vlaanderen, en Engeland had laten komen, als de goede soorten
uit Leiden of Schiedam, als ook het eenvoudige grovere goed, dat de tamelijk drukke
draperie-nering van het dorp die Haghe zelve leveren kon. Want niet slechts voor
den vorst en zijn gezin,
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maar ook voor de kleeding van alle ondergeschikten werkte men er.
Hier bewaarde men ook de voorraad pelswerk. Het lijfgoed van graaf en gravin
werd afzonderlijk zorgvuldig geborgen. Ook de hoeden: de graaf had er van ‘beveren’;
de gravin had er van stroo, en ook een fraaie met een ‘zilveren scive’ en drie ‘pipen’
waar de vederen konden worden ingestoken!
Bij de taelgerije was een ‘foyerye’ of beddekamer, waar de voorraad beddegoed
was opgeslagen.
In Albrechts tijd gebouwd en uitgebreid was een groote berei-kamer, of
harnaskamer, waar het zwaarder oorlogstuig voor hem en zijn mannen werd bewaard
en onderhouden, Zij lag naast de knapenkamer, waarmede natuurlijk die der
schildknapen bedoeld was, en ter plaatse van de poort die nu naar het Plein toegang
geeft. Niet Albrecht, maar zijn opvolger begon nu daarnaast weder verder naar den
Vijver toe te bouwen, enkele vertrekken voor eigen gebruik, die kwamen te grenzen
aan den hof van den kastelein van den Hove - degeen die de boden en andere reizende
lieden onderdak bracht - wiens woning -, later met een torentje - in den uitersten
hoek aan den Vijver lag. Zoo werd het reeds in het begin der vijftiende eeuw
oostwaarts van de Hofkapel volgebouwd langs den Vijver, met tal van afzonderlijke
aanbouwingen of woningen. Dat zelfde geschiedde nu ook ten westen der kapel,
waar eertijds het ‘ridderhuis’ stond, het verblijf van sgraven ridders. Dat ridderhuis
toch kreeg een andere bestemming en huisvestte sedert 's Graven Raad, met het
gevolg, dat de bebouwing der directe omgeving met de uitbreiding van het werk van
dien Raad hand over hand toenam; ten oosten vond bijvoorbeeld ook 's Graven
tresorier - vaak voorzitter van den Raad - zijn woning; ten westen lag het groot
klerkenkantoor: de zoogenaamde ‘scrijfkamer.’
Zoo groeit, om het tot nu toe verhaalde samen te vatten, zoo groeit het eigenlijke
Binnenhof van een ruim gebouwd grootsch opgevat grafelijk kasteel, tot een
conglomeraat van ondergeschikte gebouwen geschaard rondom gravenwoning en
hofkapel, met de naaste omgeving van Buitenhof en Kooltuin samen een kleine
wereld op zich zelf. Maar die kleine wereld stond in de levendigste betrekking tot al
wat daar buiten lag. Daar kwamen dagelijks boden tot uit de verste streken van het
graafschap, tot uit de Henegouwsche landen; daar kwamen de rentmeesters hun
rekening doen; daar brachten de schatplichtigen hun tribuut; daar kwamen ook nu
en dan vroolijke jachtgezelschappen, of fleurige stoeten van ridders in blinkende
rustingen, die deel kwamen nemen aan een tournooi op het voorplein vóór het hof,
of om den dag te besluiten met een luisterrijk festijn in de ‘hooge sale’. Daar kwamen
ook de reizende kooplui met hun vreemde waren, of de minstreels en muzikanten.
En vandaar ging dan heel het bestuur uit over 's Graven gebied, de steeds meer
uitgebreide zorg voor de welvaart van deze in bloei toenemende landen, waar de
steden langzamerhand een factor werden van overwegend belang.
Was het vreemd dat zich dan ook vlak naast dat rijk levend complex een dorp ging
ontwikkelen, dat al in het begin der vijftiende eeuw eene plaats van beteekenis was,
waar allerlei kunstbedrijf bloeide en waar zelfs een lakennering bestaan kon die de
concurrentie met de Leidsche waagde?
Zoo worden Hof en dorp tezamen groot, en het langzame, geleidelijke van die
ontwikkeling wordt duidelijk in het aan- en bijbouwen, dat wij hier en ginder gewaar
worden.
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Een in architectonische vormen zich kristalliseerend organisme in gestadigen groei,
dat is dan ook het beeld, dat het Binnenhof ons in de middeleeuwen biedt.
In een volgend opstel zullen wij zien hoe het zich ontwikkelde tot wat het was in
de Republiek.
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LAREN (TEEKENING).
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A. Mauve's teekenwerk,
door H.L. Berckenhoff.

GREPPEL (TEEKENING).

Er is een tijd geweest, dat de bewering opgeld deed, dat onze Haagsche meesters
niet konden teekenen. Vooral Jozef Israëls is aan dit verwijt niet ontkomen en ook
Mauve en Willem Maris deelden zijn lot. Ik geloof, dat er nòg zijn, die bij de figuren
des eenen, de schapen des anderen, de koeien des laatsten, bedenkelijk het hoofd
schudden. Nu, teekenen in den schoolschen zin, gelijk het, terecht, op de akademie
wordt geleerd, konden zij niet; d.w.z. ze konden het wèl, maar het lag achter hen.
Ook onze 17e eeuwsche meesters teekenden anders - vaster van omtrek, rustiger gelijk hun aard was en in den stijl hunner opvatting van de kunst, die
bewonderenswaardig in haar genre, is geboren uit een andere levensstemming, de
glorieuse stemming van een ontwaakt volksbewustzijn. Alles glansde, schitterde den
menschen tegen en de schilderijen van onze meesters weerspiegelden dien glans. Hij
straalde uit hun palet. De armelijkste binnenhuizen wedijveren op hun paneelen in
pracht van kleur met de rijkste interieurs en de schamele kleedij van dieven en
landloopers schijnt van fluweel en goudbrokaat. Een bordeelscène van Jan Steen, in
een vunzig milieu en van het brutaalste realisme, is een festijn van kleuren voor 't
oog. De fijnste dame kan er de kleurencombinatie aan ontleenen voor haar avondtoilet.
Rembrandt en nog enkelen, maken een uitzondering. Hen ziet men met andere
oogen aan. Zij drongen door tot de diepten van het leven en in hun kleurenpracht ligt
een tragiek verscholen, die het penseel deed beven en achter den zonnigen levensschijn
de donkere schaduw oproept van den weemoed en het lijden.
Die siddering doortrilt de kunst der modernen, moge op hen al niet steeds toe-
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passelijk zijn, dat hun kleuren zijn gedrenkt in o m b r e e t d o u l e u r , gelijk getuigd
is van Jozef Israëls.
In Mauve's kunst overheerscht niet die sombere noot. Hij heeft haar onderdrukt,
want zij lag van nature in hem. Hij nam de dingen zwaar op. Heel zijn leven is een
strijd geweest, maar hij heeft er zich moedig doorgeslagen en zijn teergevoeligheid
zuiver weten te houden van den droesem der verweekelijking. Daarom is zijn kunst
wel een en al sentiment, maar nimmer sentimenteel en er is een klaarheid in, als in
de muziek van Mozart. Men ziet tot op den bodem, maar het water is diep.

KUDDE SCHAPEN (PENTEEKENING).

Wat nu betreft het teekenen: in elke lijn, in elken trek trilt leven. Een schapenkudde
van Mauve geeft vooral de beweging, gelijk zij door den liefdevollen blik des schilders
is gevolgd en in haar rhythme, door den ontroerden geest is meegevoeld; den door
de innigheid der aanschouwing ontroerden geest, die er de schoonheid van opdronk.
Het is ons vergund geweest te mogen grazen in het teeken-oeuvre van Mauve,
thans nog in 't bezit van zijn oudsten zoon en dat welhaast te 's Hage in veiling wordt
gebracht. Hoe geeft dit werk in zijn duizenden bladen en blaadjes en bijna honderd
schetsboeken, groot en klein, een treffenden indruk van de teekenkunst van dezen
meester, van zijn nooit onderbroken bestudeering van de natuur, in haar levende en
zoogenaamd doode materie!
Wie in alle stadia de ontwikkeling wenscht na te gaan van den leerling, opgenomen
in de traditie der 18de eeuwsche school - P.F. van Os te Haarlem en Verschuur Sr.
waren zijn eerste meesters - welke wel knapheid en vaardigheid kweekte, maar geen
zelfstandigheid, tot den grooten, vrijen kunstenaar, die zich een eigen stijl heeft
geschapen, vindt in dezen voorarbeid van zijn schilderijen en aquarel-
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len, al wat zijn hart begeert. Een eigen stijl vol dichterlijkheid van opvatting en
tegelijk van een eenvoud, een ongekunsteldheid, een simpelheid van inhoud, zonder
wederga.

GRAZENDE SCHAPEN (TEEKENING).

En terdege leert dit oeuvre den teekenaar kennen, die in honderden modellen van
schapen, koeien, menschenfiguren enz., de vormen, de houding en ook in fragmenten:
koppen, schonken, pooten, armen, beenen, de détails, zich heeft eigen gemaakt, om
te komen tot die gestaltenis van mensch en dier, waaruit het schoolsche is verdrongen
door het palpitante leven en waaraan alle pose vreemd is. Juist dát is in dit werk zoo
opmerkelijk: het uit altoos doodgewone motieven opbouwen van een geheel, zoodat
wat slechts was bedoeld als een aanwijzing ter verwerking later op het atelier, als
een snel op 't papier gehechten indruk, tot vasthouding van een moment, zelf reeds
schilderijen zijn, gelijk de schilder ze in de lijst zag. Zoo is deze berg van notities,
krabbels, schetsen, rijk aan vondsten, die in kompleetheid niet onderdoen voor wat
het werk geeft, dat er op gebouwd en uit is opgebloeid en zij doen in hun onmiddellijk
ontstaan vaak duidelijker nog den harteklop hooren van den maker.
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Omzettingen
door Karel van de Woestijne
II.
Het maal der idioten.
De Raad heeft het beslist: Pierre moet verwijderd worden.
De zéér eerbiedwaardige Raad heeft het beslist: hij, de Voorzitter-Burgemeester,
roet geheel het loggespannen aangezicht om de bleeke moeheid der passielooze maar
zelfgenoegzame blikken en de gezwollen, paars-veege wonde des monds; seniel
bruin-bevlekt de rimpel-rijke handen; als een luchtbal de buik en zuilen de beenen
in de vet-bevlekte kleêren; en de voeten plat in de onverzettelijke schoenen: de
zéérdoove vertegenwoordiger, hij, der gezetheid dewelke volgt op een goed-gevuld
leven van geniepig genieten; - de kosterige Wethouder dan, met de oogen
diep-geboord in 't perkament van dat gelaat, adelbrief der bekrompenste kwezelarij;
die peutert en speurt uit den gespitst-langen neus; proeft en afkeurt aan de
smalend-spaarzame mondspleet; wringt en wrikkelt en tegenspartelt over 't geheele
lichaam binnen de te wijde strengheid van den voorbeeldig-geborstelden gekleeden
jas; - het joviale Lid eindelijk dat niets verbergt, aan glazerig-gespannen oogbollen
en steeds-vaardig speeksel; aan rood-worstige tast-vingeren die niet makkelijk plooien;
aan rollen van het onderlijf over de breede haakschheid der ronde dijen; - niets
verbergt van wat men zijner gezondheid, die onweêrlegbaar is, wel toegeven mòet;
die den ivoren toren blijft, desniettemin, der ongereptste en minst-aantastelijke
beginselen -: ze hebben, zij Raad van het genadelijk Armbestuur, beslist: Pierre de
Idioot, Minotaurus die eens ontwaken mocht en brullen om maagdenvleesch, angst
hunner eegaden want zij droomen van hem in den nacht (en hunne dochteren?), Pierre, mijn vriend Pierre, moet cito uit het Dorp verwijderd.
- Arme Pierre!
Gisteren nog zou ik hem gadeslaan, daar hij stond op zijn geliefkoosd plekje aan
den slagboom vóór den spoorweg. Het was, bij valavond, de tijd dat men hem eindelijk
met rust laat. - 's Ochtends moet hij opstaan uit de warme indieping van het bed en
den geliefden geur ervan, en, o gruwel, door zijne schreeuwerige en hard-knokige
moeder gewasschen, zijn koude broek aantrekken nog vóór hij zijne pet krijgt, de
pet die zijn speelgoed is; dan mag hij eten, maar hij krijgt nooit eten genoeg: hij krijgt
kletsen, en hij roept, en daarom legt hij, vóór hij roepen gaat, zijne groote weeke
handen op zijne ingezogen wangen (hij houdt van zijne handen). Daarna moet hij op
boodschappen uit: altijd om brood met den zelfden netzak; de netzak hangt aan een
spijker; hij denkt er aan van als hij wakker wordt; hij kan heel goed zeggen: ‘brood’,
maar hij is kwaad dat men hem altijd brood geeft, nooit iets anders van al wat daar
kleurigs te blinken staat in het winkeltje, en dat hij niet aanraken mag. Maar 's
Zondaags moet hij om geen brood: hij moet dan bedelen aan de kerkdeur; centen
kent hij, en de witte uit de zwarte centen; hij mag dan zachtekens wuiven met zijn
pet, die anders altijd op zijn kop moet blijven; valt er een cent in de muts, hij beziet
hem met nauwkeurigheid; maar er vallen bijna nooit centen, en hij weet dat hij niet
roepen mag; maar hij steekt zijne vingeren in zijne ooren en hij roept eens, heel luid.
's Middaags mag hij weêr eten: hij kent dat; maar hij moet eerst bidden, hetgeen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

wachten op eten is en grollen met korte snokjes: hij kan dat; maar de anderen hebben
een schitterend bord en dikwijls verdriet hem dat. 's Namiddaags moet hij soms weêr
om boodschappen; het is dan zeer moeilijk, want het is nu nooit brood; men zegt
hem thuis, tierend, wat het zijn moet; maar hij vraagt brood, en als men hem brood
geeft wordt hij woedend van onmacht.
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Soms mag hij ook gaan bedelen, als er geen boodschappen zijn; zijn moeder huilt:
‘ga bedelen!’; hij gaat; de huizen zijn hoog en blinkend-steil achter de hagen, en zij
verwonderen hem; gebeurt het dat men hem geld geeft (de boterhammen verslindt
hij), dan schudt hij woest van neen: de centen zijn voor 's Zondaags aan de kerkdeur.
- Alsdan kan de avond naderen: hij heeft zijn taak volbracht. Alle andere uren van
den dag zijn niets dan last en kwelling: 's avonds mag hij doen naar zijn zin. Hij
wordt kalm; het is weldadig-stil in hem.
Hij staat aan zijn slagboom. Weêr zie ik hem, gisteren, aan zijn slagboom staan.
Het is einde-Mei, en het vrome, teeder-wevend uur vol dun-krystallen geluiden; de
rijpe, pluimige grassen bewegen en geuren. Om Pierre heen staan de gewone
dreumessen: de kleine jongens die hem niet naderen durven; de spriet-harige meisjes
die met een zuur stemmetje ‘Pierre!’ roepen, en dan ijlings wegloopen. Pierre ziet
ze niet: zijne star-stralende blikken zijn voor de zilveren rails op hun zwart-geteerde
blokken, over het bleeke grint waar schoon-geteekende plantjes met tengere bloempjes
tusschen groeien. Hij kent ze allemaal: de kruidjes, de steenschilfers, de dwarsliggers,
en zij laten hem onaangeroerd. Het blinkende spoor echter en, zoover Pierre aan
beide zijden zien kan, zijn rechte, gestarde lichtschicht die dubbel en versmallend
verschiet en nochtans blíjft, is hem het steeds-herhaalde wonder. Hij tuurt, en knort
van genoegen zooals jonge loop-varkens doen in een neersche ochtend-weide. Hij
neemt zijn muts af zijn scherpen en geschoren schedel (hij is alléén: het mag), en
slaat er dreelend meê over zijne arme, spichtige dijen. Zijne voeten trippelen in de
groote, stuk-geloopen schoenen en doen ze zacht dansen. Aan zijne vierkante, roode
bochel-polsen van kippevel wiebelen zijne breede, nattige handen. Het is het wonder
van den aldoor nieuw-ontdekten, den fantastisch-verlokkenden, den in alle stonden
blinkenden rail.
Neen: het is dat zijne gehoorzame spieren zich herinneren; zich weêr herinneren;
zich zonder moeite en natuurlijk, maar met de frischheid van een eersten indruk
herinneren als iederen avond. De spieren die aan zijn vliedend vogel-voorhoofd gaan
spannen tot schuine zuiltjes naar den binnenhoek der oogen toe en zijne oogen
bangelijk verwilderen; die zijlings trekken aan zijn snavelneus daar deze snuift; die
zijne diep-ingesneden, gladroode Papoe-lippen te kwijlen brengen; de spieren die
driehoekig rekken in zijn eindeloozen nek van gepluimde eend; de spieren die
huiver-schokken in zijn lage, schrale schouderen en golven over zijn korten
asketen-romp, op de knie-klapperende, de hooge beenen. Deze rails, deze
immer-stralende rails: zij zijn klank; ze herinneren het zich, de spieren. Hoort (maar
gij kunt het niet hooren gelijk Pierre): er is uit heel verre een fijne zang door het staal
gekomen, een vliem-fijne zang als van een zwerm muggen aan den zoom van een
herfstpoel. Pierre moet niet eens luisteren: de trouwe rail gaat weêr zinderen voor
hem, als een verwijderde, strakke snaar. Hij hoort het; neen: hij zíet het, en het brengt
hem in den weldadigen, den actief-zaligen avond-staat. Hij geniet dat hij leeft. De
rail tril-suist nauwelijks; maar reeds bloeit Pierre open, hij ontvouwt zich als
verkreukelde bloemblaadjes in al zijn gewekte, zijn blij-aangewakkerde, in zijne
weldra gelukkig-arbeidzame zintuigen. - Het verandert lengerhand: er wellen weeke
en warme bronnen in hem op; zijn bloed gaat, zichtbaar haast, woeden en slaan
binnen zijn rozere slapen; er is schitterende dauwvochtigheid in zijne
kleur-verdoezelde, grijsvage zieners-oogen. Een aldoor-luider gemompel komt op
zijn roerende lippen, weldra als de eerbiedige bewondering van een plein met veel
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menschen Hij houdt het straks niet uit: zijne armen gaan van zijn lijf;
langzaam-klepperend, traag-schroomvallig eerst, verwijderen zij zich meer en meer
in steeds wijderen hoek van het sjofele en verschoten buisje. Uit de pijnlijk-te-korte
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mouw, de linker hand met sus-bedarend beweeg; de pet aan de andere als tot een
plechtige groet van afscheid of van nadering. En 't heele lichaam een matelijk gewiegel
dat, van vreesachtig, bij onmerkbare overgangen, vlugger worden gaat en heftig. Want er komt verandering in den rail-zang. Nog vóór men het eigenlijk heeft kunnen
vernemen (maar Pierre?), is, bij groveren ondertoon die ronkt als van een verre
basviool, waarboven de schakeering eener harmonieke melodie, de deining van een
rythmus komen varen. Wéét hij het? Pierre wenkt ‘chut!’ aan zijne linkere zijde; hij
wendt ter rechtere zijn ongerust, maar reeds bekoorde oor. Aldoor wijder zijne
wiekende armen. Tot hij ze slaat, schielijk, de hoogte in, uitbreekt in juich-gebrul,
wild schokdanst van heel zijn bovenlijf: hij heeft immers den donder vernomen die,
binnen den ijzerrammelenden schacht van 't nabijë station, de naderende locomotief
ontketent. - De rails nu geven meê; zij brommen, in aldoorvastere trilling, als
orgelpijpen; het is of zij van klank naar boven wilden krullen. Maar niet meer den
toover alleen van het stalen spoor ondergaat Pierre: zelfs niet meer van oog ondergaat
hij, noch bloot van het oor: 't aankomend gevaarte dat, de luide lawine onder de kap
van glas en metaal weggegalmd, blaast en stampt nu al dichter en dichter, lamineert
als het ware vezel aan vezel heel zijn gevoelig wezen tot bij de smartelijkst-weelderige
uiting. - Maar gelijk de trein thans is: georganiseerd-regelmatige vaart van geluid,
goedaardig in zijn druistigheid, zoo valt ook het woeste en panische van Pierre
lengerhand af. Nog is hij één geweld van zintuigelijke reactie; maar 't stooten van
zijn schorre keel, de schokkende huiverglooiïng door heel zijn ziek-mager lijf, de
schichtige vering door zijne vierkante knieën worden geregeld door rythmus van
uiterlijkheid en innerlijkheid; door zijne polsen en handen vloeit en golft de driemaat
van het trein-gestamp en van zijn stuwende spieren; zijn heupen worden
gelijk-wiegelend als van de oplettendste danseres. En het is hem weldra, men ziet
het, de hoogste genieting: de genieting bij haar einde, als men begrijpen gaat en
dankbaar zijn dat men geniet.... - De trein is voorbij: het heeft maar heel kort geduurd.
Maar Pierre kent geen duur van tijd bij zijn geluks-bezit. Hij valt stil, en vraagt niet
naar meer; de verdooving der moeheid is over hem gekomen. Een wijle nog tuurt hij
verdwaasd den rail na die blinkt, maar doof is geworden. Pierre keert naar huis terug
op zijne langzame en ongewisse beenen. De avond is effen en matgouden....
- Pierre, mijn vriend Pierre! Hoe dikwijls heb ik gestaan, hier aan dit venster daar
mijn oogen u volgden in uw wondere bewegingen; dit venster van mijn zwoele
menschenkamer, waar geleefd werd, en bemind werd, en geleden! Gij zult niet weten,
gelukkige Pierre, wat de zwarte holte achter mij aan beduidt, zoo gij bijwijlen mij
aan dit venster ziet staan, en mij trouwens niet herkent; beduidt aan begeeren en
genieten, en aan ontgoochelingen en verdriet vooral. Gij zijt nauwelijks een mensch,
Pierre: gij weet niets van het leven der menschen, niets van zaligen kommer en het
profijt van een deugdelijken wanhoop, niets van 's opvaarts last en van 't
fluweelig-zoete zinken des ondergangs. Dàt is de beteekenis van vele menschenkamers
als deze: gij zult ze nimmer bewonen. Maar kennen wij, die er de gevangenen van
zijn, - kennen wij ooit ùwe vreugden, o Pierre? Wij doen onze vensteren open op uw
genieten dat den breidel kent van bedenken noch kiezen; wij die wijs zijn en vol
wetenschap; wij zelfs de dichters, die 't mond-verwringend voordeel kennen van
zelfs de zuurste wijntjes en 't gehalte aan droesem van de rijkste, wij zeggen: hij is
een idioot, en wij voelen medelijden, tenzij het den waardigen afkeer is van de brave
burgeren - die niet eens idioot zijn. Mochten wij echter, mocht ik althans, mijn arme
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vriend, uw weelde van onvolmaakt, maar zoo volmaakt wezen slechts één uur van
mijn, helaas-
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begrijpend, leven kennen! Kon ik één stonde maar vergeten wat ik nu eenmaal in
werkelijkheid ben, óm op te gaan in de ongerepte volstrektheid van uw verhevend
zintuigelijk leven: uw dichterschap waar ik de mijne voor eeuwig vaarwel wil voor
zeggen!..
- Meer dan eens, nietwaar, Pierre, heb ik u mede genomen op mijne wandelingen
naar buiten. Ik kocht u voor een dagje af van uwe moeder, niet eens tegen hoog geld.
Wij liepen langs de wegen, en wij zegden niet veel: gij kunt immers niet praten, juist
genoeg om aan de kerkdeur beleefd te zijn en brood te gaan koopen. Maar gij kunt
roepen. Ik liet u vrijelijk gaan; gij gingt in uwe duistere mijmering, die u kwijlen
deed; gij hadt geen beweging dan van uw hangend hoofd dat danste naar uwe beenen
sleepten; dan in uw handen die de schakeering aangaven van uw verborgen
gemoedsaandoening. Doch, zoo daar iets in den hemel of op de aarde gebeurde dat
u waardig was: hoe dan, nog vóór ik het merkte, hoe drukte uw brommen of gillen
de pijn uit of de vreugd! Een legertje mieren werd een kinderlijk-blijden zang in
gedempte tonen, ijverig aangehouden tusschen uwe tanden zoolang uw bewondering
aanhield voor die kleine, blinkende diertjes die rap zijn. Gij waart het beurelen vóór
der koeien, en ik had weleens uw atavischen vechtlust in te houden, waar gij er op
aanwildet in woesten strompelvaart. Pierre, ik heb u de visschen leeren kennen: de
stekelbaarsjes zijn zilver-verschietende ijsnaaldjes, die u tusschen de lippen scherp
sissen doen. Gij blaft tegen de boomen als tegen menschen die u niet begrijpen willen;
gij kent de zon uit de schaduw: de zon is een luide, de schaduw een donkere klank.
Maar liefst zijn u, bij voor- en najaar, de zwermen van aankomende of vertrekkende
zwaluwen en spreeuwen. Gij hebt het mij niet gezegd, maar ik geloof wel dat zij u
even lief zijn als uw avondtrein aan den slagboom. Gij ontdekt ze lang voor mij, als
ze de kruin van een hoogen boom zwart en dik maken, of langs de baan de draden
van den telegraaf zwaar bespikkelen. Gij ziet ze aan met gretigheid, als gram; kort
en gebiedend klinkt uw roep, niet te luid nochtans en binnensmonds; de vogelen
geven er geen onmiddellijk gevolg aan: gij mompelt en beredeneert half-hoorbaar
hunne onoplettendheid; gij bereidt in uwe keel eene nieuwe uitbarsting; maar zij
gorgelt nog in de diepte van haar krater als de vogelen plots angst-piepend of
ruzie-zwetsend in één ‘roef’!-geluid de lucht inschieten. O, dan juicht gij, Pierre!
Uw armen worden wieken aan uw tenger lichaam: zij sidderen eerst; zij slaan uit
weldra; zij vliegen, en 't wonder is dat gij in werkelijkheid de aarde niet verlaat; gij
kwinkeleert en gij tiert; gij zijt een verre donder en 't geneurie van een dichte en
haastige bron; gij ruischt als gebladert; gij ronkt als een steenweg onder boerenwagens;
gij hinnikt; gij blaast; en, valt gij stil, de vogels lang al weg en onzichtbaar, dan zoemt
gij zacht als bijen in den avond.....
- En, Pierre, nu wilden zij u verwijderen: de zéér eerbiedwaardige Raad heeft het
beslist. Hij heeft mij zelfs een afvaardiging gestuurd, de Raad: het roode, vleezige
Lid zonder schijnheiligheid maar met beginselen, en den Dokter. De dokter heeft
gesproken met verbluffende wetenschappelijkheid: ik wist waarlijk niet dat hij zoo
knap was; ook zweette hij ervan. Ik opperde bedenkingen. Maar hij herbegon, met
nieuwe inspanning die pijnlijk was, zijn betoog, woord voor woord, zooals hij het
van buiten had geleerd. Ik spaarde hem die marteling: ik spaarde er me-zelf bij. Ik
vroeg wat de heeren eigenlijk van mij verlangden: ik wist waarlijk niet waar ik de
eer aan verschuldigd was.... Toen sprong het Raadslid op en in uitspattende gezegdes:
‘Pierre moest eens kwaad-zot worden onder den weg! Was ik de eenige niet die met
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hem kon omgaan? Ik was immers zijn vriend!..’ Ik maakte een gebaar: het Raadslid
legde het juist averechts uit: ‘o, Ik bedoelde niet u te krenken! Maar gij kent hem;
gij weet bij ervaring; een letterkundige,.... een
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psycholoog.....’ Ik wendde mij met eenige bitsheid tot den dokter. Hij wreef met zijn
vlakke hand ter linkerzijde van zijn neus: ‘Neen, neen, hij hield Pierre niet voor
rechtstreeks-gevaarlijk. Maar.... men kon niet weten.... Krankzinnigen hebben soms
van die instincten, gelijk de schapen die men naar het slachthuis leidt’. Hij was heel
blij met zijne beeldsprakelijke vondst: ‘Gelijk de schapen die men naar het slachthuis
brengt’, herhaalde hij.... - Ik kon niet weigeren: ik bewees misschien een laatsten
dienst aan Pierre. Wij spraken af: het zou morgen gebeuren; met ons drieën zouden
wij Pierre naar zijn droeve bestemming voeren.....
Helaas! vandaag is het morgen geweest..
Om tien uur heb ik, als afgesproken, de auto van het Raadslid (want hij is een rijke
brouwer) voor mijn deur stil zien houden. Ik vond er den dokter in met een
verblindend-wit beroepsdasje om. De brouwer was ongewoon gezellig-joviaal: aldus
werd zijn vrees onbetwijfelbaar. De dokter roerde en verroerde peinzend iets in zijn
mond: een nieuwe redevoering, vermoedelijk, voor den bestuurder van het gesticht.
Diens dokters gelaat was puisterig naar het blauw-paarse toe, vooral in de omstreken
van zijn neus: hij is geen geheel-onthouder. Hij drukte mij de hand als in een sterfhuis.
- Wij reden niet ver, of zagen Pierre op den drempel staan van zijn woonhol, aan de
hand zijner moeder. Deze ontving ons op een gejammer, dat een goed en voldoende
bewijs was van hare vreugde. Pierre, dien men had opgetooid met een wit doek
vierdubbeld om zijn eendennek als op het portret van een notaris der jaren dertig,
had gloeiende oogen voor het geel der auto, dat de zon uitdaagde. De dokter sloeg
professioneel-sussend op den rug der moeder. Het Raadslid humde, aangedaan. Ik
haalde de vreezerige Pierre de auto binnen, en nam naast hem plaats aan den voorkant
van het rijtuig. Wat hij nooit had gedaan: hij schoof zijn arm onder den mijne,
schuchterig en als hulp-behoevend. Toen wij snorrend en schokkend in beweging
kwamen, kwam echter zijn grondelijke natuur naar boven: hij danste weldra zacht
en rythmisch op de bank, zonder de minste angstuiting, - vlijtige daimoon van
zenuw-beroering. De brouwer keek halsstarrig door het raam, den weg langs, alsof
wij daar iemand in het voorbijgaan moesten oppikken. De dokter zat als gemeduseerd
zijn patiënt aan te zien uit zijne bleeke, vlakke en zwemmerige schelvischoogen, een
verbijsterd tooneelcriticus gelijk, die ineens de notie zou hebben verloren van het
verschil tusschen klucht en treurspel.... Pierre was, blij 't ongewone van zoo'n rit,
zeer kalm. Wij reden vlug. De boomen langs de baan vielen aan onze zijde voorover:
telkens liet ook Pierre zich voorover vallen met heel zijn bovenlijf, in
tegenovergestelde richting dan van de boomen, telkens slaakte hij daarbij een doffe
zucht, als een werkman die zware palen in den grond heit. En dat was alles. Geen
van ons die sprak. Aldus naderden wij de stad.
Het Krankzinnigengesticht is even buiten de stadspoorten gelegen. Het ziet er uit
als een kerk, de Gothische stijl nog het best geschikt zijnde voor hospitalen, scholen
en gevangenissen, op voorwaarde dat men de vensters niet te groot maakt, en ze op
bekwame hoogte aanbrengt. Dit gesticht was dus bouwkundig in orde; het zag er
zelfs onzindelijk uit, wat geenszins schaadt. Het wordt bediend door kloosterlingen
die niet veel eten, zoogoed als nooit uitgaan, en aldus alle waarborg van strengheid
leveren, was het maar als weerwraak op het Leven.
De portier, die ons de zwaar-beslagen en bespijkerde deur opendeed, gaf mij door
zijn uiterlijk ongelijk in deze mijne beschouwingen: hij geleek op het
Raadslid-bierbrouwer, wien het als een verlichting was. De dokter stapte uit, hield
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naast het rijtuig wacht tegen eventuëele ontsnappingsplannen van Pierre. Deze
evenwel deed niets, eenmaal dralend uitgestapt, dan zijn pet afnemen, die hij
zachtekens dansen deed, als 's Zondagsochtends onder het bedelen, en toonde aldus
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een zin der analogie die zelfs ik niet verwachtte bij dezen idioot (want dit was hij
immers: daarvoor waren wij híer). - Wij waren binnen, in de kil-witte wachtzaal,
waar aan den wand een portret van den Paus praesideerde. De brouwer zuchtte en
zocht speurend iets in de hoeken van de zoldering. De dokter bestudeerde het roode
tegel-plaveisel, zijn diskoers memoreerend. Pierre stond tegen mij aangeleund; hij
kwijlde niet en hij knorde niet.
De Vader-overste kwam binnen: ook hij hadde, in het zalvende, een broeder kunnen
zijn van ons Raadslid, wiens gewone humeur aldus weêr definitief de bovenhand
kreeg. De dokter zou zijn pathologische ciceroniade aanvangen: de Overste duwde
ze hem weêr in den mond met een opgewekt: ‘Zoo, daar hebben wij onzen nieuwen
kostganger. Dag jongen!’, en hij reikte hem de hand toe. Pierre zei: ‘hoe!’, en schoof
achter mij weg. - ‘Zoo’, lachte de geestelijke, ‘hij kan zelfs nog geen handje geven!
Hoe oud is hij? Twintig haast, zegt gij. Dat is bedenkelijk: wat oud om er nog een
mensch van te maken. Maar daar zijn wij niet bang voor: wel andere gevallen
voorgehad! Dat kan broeder Medardus getuigen: géén, waar hij het niet meê terecht
brengt!’
Onze vriend het Raadslid was nu volkomen op zijn gemak: hij bedacht een mop
die hem bij den Overste in een gunstig licht mocht stellen. De dokter grinnikte; voelde
dat zijne wetenschappelijkheid hier niet tot haar recht zou komen; was onthutst en
eenigszins achterdochtig. Wat mij betreft, die zonder veel inspanning den aard van
ontwikkeling inzag die men hier aan de kostgangers bezorgde, had de vraag op de
tong of er geen beleefdheid bestond, beter toegankelijk voor idioten dan onze,
ingewikkelde, West-Europeesche, en die per slot van rekening toch
even-eerbiedwaardig was, Ik onthield mij, bij het drukke, zij het honingzoete, voorstel,
dat wij het gesticht zouden rondwandelen. De brouwer verschrikte: hij was er blijkbaar
geenszins op gesteld; de dokter echter was gebonden door zijne beroepsplichten en
zijn verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de Gemeente. Ik-zelf baad gaarne in
bitterheid, en was dien dag vooral tot zulke geneugte als voorbestemd: wij gingen,
en het Raadslid dorst niet anders dan ons, hoe dan ook schoorvoetend, te volgen.
Pierre had zich aan mij als vast-gezogen: de Overste nam al geen notitie meer van
hem.
Wij liepen langs gangen en deurkens van blinkend hout: ‘Hier slapen de Broeders,’
verklaarde ons oogeluikend-pudiek de Overste. Wij gingen langs zalen, waar
schoolbanken stonden, en de vensters danig hoog en vervaarlijk getralied waren: de
klassen bleek het, ‘en dit,’ toonde ons gul de geleider, ‘dit is het ezelsbankje!’ - Een
broeder sloop ons voorbij, gluiperig groetend uit een groezelig, slecht-geschoren
hoofd met glurende kraaloogjes, als een gebrilden eversnoet. - ‘Daar hebben wij juist
Broeder Medardus!’ juichte gesmoord de Vader-Overste. En ik zag onmiddellijk
welke beschaving het was die deze paedagoog-voor-idioten aan zijne kweekelingen
moest inoculeeren. De Bestuurder, die ineens Pierre weêr bemerkte en als wakker
werd uit een verre herinnering, vervolgde: ‘Broeder, hier is de nieuwe. Hij kan nog
niet eens een handje geven, maar de heeren vertrouwen hem u toe. Wilt gij hem
wegbrengen? Ik ga met de heeren verder’. - De broeder glimlachte als een
tapir-met-kiespijn, snokte uit duim en wijsvinger van een breede boerenhand aan het
buisje van Pierre, die mij smeekend bezag en zich aan mijn arm vastklampte. Ik zei
zacht: ‘Toe, Pierre!’ - ‘Ach, dat helpt niet,’ meende broeder Medardus, met een
nieuwe ruk die Pierre nijdig deed grollen. Maar ik herhaalde zachter nog: ‘Toe,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

Pierre!’ en maakte zijne vingeren los van mijn jas. ‘Een weêrbarstige?’ ondervroeg
de Overste, ernstig ineens achter zijne brilglazen. Maar de Broeder, met een gebaar
van ‘daar weten wij wel weg meê’, kreeg Pierre reeds weg, die door ik weet niet
welken toover gedwee nu volgde, en weldra verdwenen was zonder dat hij nog
omzag. Ons rood-vleezig en be-
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ginselvast Lid kon een zucht van verlossing niet weêrhouden: ‘Wij zijn hem kwijt!’
jubel-slaakte hij.
- ‘En ik,’ vervolgde enkele minuten nadien de dokter, ‘ik ben overtuigd dat de
patienten hier wetenschappelijk verzorgd worden!’ en zijn oogen blonken van
zekerheid. Dit was in de douche-zaal, die de overste ons had binnengeleid. Daar
waren zes stortbaden van het nieuwste model, met veel blinkend nickel en koper,
angstvallig-gepoetst als heelkundige instrumenten. De Bestuurder wees erop met
fierheid: ‘Laat ze maar weêrbarstig zijn!’ daagde hij alle idioten der wereld uit, ‘daar
is géén tegen bestand! Zoo móeten zij wel leeren, of ze willen of niet!’ - ‘Zou een
goed pak slaag niet nog voordeeliger werken?’ vroeg ik onnoozel. De Bestuurder
nam mij onderzoekend op; gerust-gesteld, antwoordde hij waardig: ‘Een stortbad is
oneindig-menschelijker, Mijnheer, en zelfs veel doeltreffender: zij brùllen gewoon,
als men ze er een kwartiertje onderhoudt. Vooral 's winters: dát moest ge eens hooren!
Het water is natuurlijk ijs-koud!’..... Bij die verklaring wreef de brouwer in zijne
handen. De dokter herhaalde zijn compliment over 't wetenschappelijke der
behandeling. De Overste lei zijn poezelige linkerhand onder zijn kin, boog en groette
dankbaar, mompelde iets van onderdanigheid.
Wij zouden afscheid nemen: de Overste reikte ons reeds zijne korte hand met
kloosterlijke maar bedaard-gulle schuchterheid, toen een belletje weêrklonk,
bescheiden maar helder. De Bestuurder klaarde op over geheel zijn wezen. ‘Er biedt
zich de beste gelegenheid aan,’ zei hij met gedempte trotsvreugde, ‘om u te overtuigen
van de uitmuntendheid onzer opvoeding, al zeg ik het zelf. Luistert: dit is het klokje
voor het middagmaal, de kostgangers eten altijd wat vroeger dan wij: zoo laten zij
ons met rust onder ons eigen karig maal. Gij zult zien wat wij weten te bereiken!’
richtte hij zich tot den dokter, ‘en gij, Mijnheer den wreedaard’, hij keerde zich
fijn-glimlachend naar mij toe, ‘zult vaststellen dat wij het ook wel zónder stok gedaan
krijgen; tenzij natuurlijk....’
Hij liep ons voor naar den refter. De dokter volgde vol belangstelling. Ik hem na.
De brouwer bleef achterwege: ‘Ik keer naar de auto terug,’ fluisterde hij mij gejaagd
in het oor, ‘de chauffeur kon mij noodig hebben’.
De refter was een lange, nogal klare zaal, met luiden grond en veel zalig-makende
spreuken-op-banderolen rondom de room-kleurige wanden. Aan blinkende tafels
zaten de meewarig-leelijke leerlingen: hydrocephalen vol dommelige wijsgeerigheid
in de diepe blikken; grijzaardstronies met de uitdrukking van
zoete-kinderen-op-de-prijsuitdeeling; spichtige don-Quixotte-figuren vol uitdaging
in de blikken. Er waren er, die gezakt zaten in Boeddhistische gelatenheid; naderen
roerden als ijverige geleerden aan een geanimeerde congres-tafel. Hunne handen,
van allen haast, vielen op: alkoholieke handen die trilden in hunne smalle schraalheid;
worstelaarshanden die men niet meer opheffen kon van zwaarte; gezwollen handen
van waterzuchtige oude wijven, zoekende handjes van dorstige zuigelingen. Toen
de deur in de stilte bij ons binnentreden luid had gegeeuwd (zoo geeuwen doove
lieden), en wij over het galmende plaveisel traden, klapte Broeder Medardus, die aan
het boveneind der tafel zat, in zijne breede en holle palmen. Verschrikt-wimperend
zagen alle blikken hem aan: er kwam een gestommel onder de tafels; alle gestalten
rezen, of deden hun best daartoe, want enkele moesten het tot driemaal toe probeeren,
onder de bliksemoogen van Medardus. De Bestuurder maakte een voldaan en
verzoenend gebaar: ‘zij mogen eten, Broeder,’ verklaarde hij. De aarden schotels
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stonden al volgeschept met een soort stampsel. De als hout galmende palmen van
den Broeder weêrklonken nogmaals: de hongerigen werden gespijsd, en dit bij niet
dan hun eigen macht.
Want o gruwelijk wonder: al deze idioten aten inderdaad a l s g r o o t e
m e n s c h e n . Bij korte, matelijke klopjes van 's broeders
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harde kneukels gingen de vorken van de borden naar den mond, om dan weêr naar
het bord te dalen. Ik weet niet of ze telkens voldoende met eten beladen waren: ik
zag dat de inspanning van vele kweekelingen niet altijd bij tijds klaar kwam met het
opscheppen. Maar geen die, bij elk geklopt vermaan, de beweging niet maakte van
teljoor naar gapende lippen, en terug, hoe verbijsterd sommige blikken ook mochten
wezen. Het kwam hier immers niet aan op voeding: het ging om de goede manieren.
En werkelijk: zij waren er, de goede manieren; zóó zelfs, dat ik twijfel ging koesteren
over eigen bekwaamheid in deze, en of onze vriend de brouwer er wel ooit zooveel
welvoeglijkheid bij aan den dag had gelegd. De dokter was één ontstelde bewondering:
hij drukte bewogen de hand van den stralenden Overste.
Broeder Medardus, zedig maar zéker van zijn stuk, gaf blijkbaar niets om deze
teekenen van waardeering: hij hoestte tweemaal, kort en krachtig: alle handen lieten
de vork in de schotels vallen, en reikten met bevende beslistheid naar de tinnen bekers
die vóor de borden stonden. - ‘Er is niets in,’ vertelde beminnelijk de Bestuurder,
‘vanwege het morsen, begrijpt u? Zij zullen straks wel drinken aan het kroesje van
de pomp. Niet dat men het hun niet kan leeren. Maar er zijn enkele nieuwen; ik
bedoel: die er nog geen jaar zijn. Maar hoe zij het moeten doen, weten zij reeds allen.
o, Gemakkelijk gaat het niet!’ zuchtte hij.. Inderdaad, een ventje dat er diep in de
zestig uitzag maar bloosde als een ongespeend biggetje, had zijn beker uit de hand
laten glippen. Onmiddellijk was éen der Broeders die langs de tafels schoven als
eene omzichtige nachtpolitie, op hem toegeschoten. Op zijn ondervragenden blik,
had Broeder Medardus ‘ja’ geknikt: het ventje werd bij zijn oor uit de bank gelicht.
Het gilde als een haan dien men vatten wil. Daar het niet goed loopen kon, werd het
voortgesleurd. Er was plots roering gekomen onder de idioten; een paar waren met
wuivende armen recht gesprongen; velen riepen of huilden; een enkele had zich heel
vlug aan het eten gezet uit het bord van zijn naasten buurman: het was of zij allen
ineens mensch-bewust waren geworden, menschelijk waardigheidsgevoel over hen
was gekomen, opstandigheid in hen gerezen, en tevens bij dien ééne, het besef van
zijn recht op het dagelijksche brood. - Maar de stem van Broeder Medardus had
gegalmd boven de ontsteltenis uit. In eene voor ons onbegrijpelijke antropophagentaal
had hij drie-vier keel-klanken uitgestooten, schallend als een oorlogstrompet. Dit
bleek al de kostgangers met panische ontsteltenis te vervullen. Alsof Broeder
Medardus zelf een oud-idioot was, bleken de aanzittenden allen zijn vermaan ten
volle en ondubbelzinnig begrepen te hebben. Zij waren neêrgestuikt op hunne stoelen,
met verbijsterde, of op zijn minst beteuterde gezichten. Er viel een stilte als een
gezwollen ijlte. Gelijk een Caesar keek nu Broeder Medardus op, bezag ons
glimlachend en tevens uittartend; liet zijn blikken waardig waren over zijne leerlingen;
tikte dan weêr met zijn knook op de tafel. De handen grepen weêr naar de vorken,
alle te gelijk en in de volmaaktste orde; de vorken gingen naar de monden; zij vielen,
bij nieuwen matelijken kneukelslag, in de borden neêr.....
- De Overste had even geschrokken bij het dreigend oproer: ‘Het gebeurt wel
eens’, had hij gestotterd, ‘dat men er aldus één naar het stortbad brengen moest,
vooral onder het maal. Maar wat wilt gij: wij moeten er immers mènschen van
maken!..’
- ‘En daar slaagt gij in,’ zei diepovertuigd de dokter, die onder den indruk was,
vooral, van Broeder Medardus. ‘Gij geeft aan uwe leerlingen inderdaad een stichtend
en doeltreffend onderricht: gij schenkt hun een menschwaardig bestaan: door u
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veroveren zij eens een eerbare en nuttige plaats in de samenleving!’ En weêr drukte
hij hem de hand.
- ‘Wij bekomen er inderdaad merkwaardige resultaten meê,’ verzekerde, nederig
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maar overvloeiend van hoogmoed, de Overste. ‘Zoo zijn er onder onze kweekelingen
die het tot stoelvlechter gebracht hebben. En hebben wij ze jong genoeg in onze
handen, dan maken wij van allen ordentelijke burgers die weten, ten naasten bij, wat
zij doen en laten mogen. Zij kennen allen hunne gebeden, zoodat wij voor hunne
zeden bijna onvoorwaardelijk kunnen instaan....’
- ‘En aldus kunt gij er zelfs kiezers van maken?’ ondervroeg ik, eenigszins
schamper.
‘Want dààr komt het immers op aan, in de eerste plaats: dat zij behoorlijk onderlegd
naar de stembus kunnen!’
- ‘Ja Mijnheer,’ antwoordde de Bestuurder met aandoening, ‘wij maken er
volmaakte burgers van, die desgevallend zouden weten op welken naam zij hunne
stem moeten uitbrengen’....
Wij namen afscheid. De dokter was, nog even, pathetisch, tot een begin van
transpiratie toe. In de auto vonden wij het Raadslid-brouwer.
- ‘Ik begon ongerust te worden’ murmelde hij.
- ‘Gij hebt een grootsch schouwspel ongezien aan u laten voorbijgaan!’ verklaarde
de dokter.
- ‘Als wij maar van hem verlost zijn!’ lachte het lid, en hij fluitte een deuntje.
Maar de dokter had niets dan een smalenden blik voor hem....

Thuiskomsten.
Schakeling
door Joh. de Meester.
Weêr was de trein te laat geweest; het had middernacht geslagen, terwijl zij in de
tram zaten; en nu zij thuis kwamen, bleken de meiden naar bed. Haastig deed hij de
huisdeur op het nachtslot, en, achter haar om de tuinkamer binnengaand, draaide hij
er de gaslichten op, door hemzelven laaggezet, toen hij het huis zou verlaten om zijn
vrouw van het station te halen.
In volle breedte van avondmantel-met-bont binnengestapt, liet zij de kamerdeur
achter zich open. Ongeduldig trad hij weg van de tafel en sloot. Toen, zich vóór haar
plaatsend, sprak hij met de stelligheid van iemand, die weigert langer te wachten:
‘Nou.’
Daar zij voornemens was, direct naar boven te gaan, had mevrouw Van Senden
een der stoelen van de vierkante eettafel af geschoven en was daar even dwars, met
al hare kleeding, op neer gezegen. Ten antwoord, keek zij vragend op. Als iets van
overleefd-lang-geleden, welks plotselinge herhaling meer bevreemdend dan mal haar
aandeed, herkende zij Willem's houding en bits ééne woord als zijne wijze van
rekenschap vragen, wanneer zij, nog geen dertig jaar, 's namiddags of 's zomers-avonds
laat thuiskwam.
Doch reeds sloeg hij een anderen toon aan.
‘Hoe was het?’
En dus zeide ze opgewekt:
‘Aardig! Lies heeft prachtige bloemen gekregen. Haar stuk sloeg in. 't Is ook vrij
goed gespeeld.’
‘Was Alfred er?’
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‘Maar wat dacht je dan? Hij zat bij me, in een loge. Lies is de meeste tijd achter
gebleven. Hij heeft me naar de trein gebracht.’
‘Zij niet?’
‘Nee, zij soupeert met de spelers, de regisseur en het bestuur van de Club.’
‘Wat!? En Alfred?.... Idióót!’
‘O. - - Heb jij Cool weer gehad, vanavond?’
Het boos vertrekken van één mondhoek was zijn antwoord op hare vraag. Slechts
drong hij verder:
‘Wat zei hij van het stuk?’
‘Alfred? hij zag ook wel, dat het het deed.’
‘Ja, speen je nu van tooneeltermen; wij zijn gelukkig géén “artiesten”! Ik meen
natuurlijk: hoe nam hij het op?’
Mevrouw Van Senden was van den stoel
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gerezen. Rustig maakte ze haar zwaren mantel los; zei, daar haar man de armen
uitstak: ‘Ja, help me maar eens;’ zag toe, hoe hij het kleedingstuk over een van de
twee groote leunstoelen hing; en sprak, terwijl ze, bij een blik in den
schoorsteenspiegel, de pennen uit haar hoed trok:
‘Alfred sprak enkel over het spel. Mien de Ridder vond hij heelemáál niet goed.
Maar hij dacht bij die rol natuurlijk aan Lize zelf, hoe die doet.’
‘Dus, dan begreep hij toch, dat het heele stuk draait om Lies en hem?’
‘Nee, het heele stuk niet; dat is zéker niet zoo! Lies geeft eigen gevoel in 'r werk,
zooals de mééste schrijvers doen. Maar de figuren hebben, naar het bekende recept,
van deze de kop, van die de romp....’
Mevrouw Van Senden hield zich in; het was beter, niet dadelijk meer te zeggen.
Weken al, maanden, had zij voorzien, den avond der vertooning van Lize's tooneelstuk
H e t L e v e n g e e n D r o o m , dat werk, die dáád van hare dochter te moeten
verdedigen. Zij aanvaardde de taak nu welvoldaan. Haar schoonzoon had zich
tegenover haar weten te beheerschen; haars mans verwijten zou zij overtroeven. Zij
zag hem naar de pendule op den schoorsteen stappen, welke Donderdags werd
opgewonden. Hij deed dit nu, op Woensdagavond! Maar zij doorschouwde zijn spel.
Rustig schijnen wilde hij, daar alles in hem drong tot een uitval. Zij zag ook, dat hij
in den spiegel haar nakeek, toen ze naar den leunstoel ging, als om den mantel weer
op te nemen. En nu kwam, wat zij had verwacht:
‘Nee, Jeanne; asjeblieft! Ik wil er nog wel iets meer van weten! Is hun huwelijk
in het stuk te herkennen?’
Staalhard straalden haar groote grijze, nog altijd mooie oogen hem tegen.
‘Lize's teleurstelling klaagt er in uit. Maar dat is het leed van hoèveel vrouwen.
Ik hoef jou dat toch niet te zeggen! Het stuk beschrijft de teleurstelling van een
enthousiaste vrouw vol illusies, die, als in een droom getrouwd, na twee jaar tijds
voor goed staat ontgoocheld. In wat er gebeurt, zijn enkele dingen, die aan Lize's
huwelijk herinneren; maar er komen ook andere.... Zelfs van ons komt er in voor.’
‘Wat!?’
‘Ja, dreig nu weer niet als een dronken schutter; je blijft toch altijd maar een
schutter. Het vrouwtje uit Lize's stuk is de dochter van twee menschen, die jaren lang
gescheiden leefden.’
‘Nou? Dat hebben wij niet gedaan!’
‘Nee, maar er is ook, dat, toen papa en mama nog samen woonden, de jongens
naar kostschool zijn gestuurd om de ruziesthuis uit de weg te blijven....’
‘Hè?’
‘En in de vacanties niet thuis mogen komen.’
‘Hoe is 't mogelijk! Dat Lies me dàt aandoet....’
‘Beste man, word nu niet theatraal, jij, die alle komedie háát en me altijd alleen
liet trekken. Lies heeft uit het leven gegrepen, van overal, wat ze waarlijk doorvoeld
heeft. Het eigen leed als vrouw.... ook dat als de dochter, die hier, alleen met ons, er
bij was, wanneer jij alle maaltijden in een restaurant nam, of je eten op het kantoor
liet brengen, of een heele Zondag boven bleef, op je studeerkamer, zoodat één meid
tweemaal opdienen moest.....’
‘Staat dat er ook in....?!’
‘Het vrouwtje vertelt 'r trieste jeugd, hoe zij hoopte op iets anders, tegen de
waarschuwing in van de moeder.... en hoe het voor haar hetzelfde lot werd.’
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‘Alfred, die dat rustig aanhoort....’
‘Nee.’
Mevrouw Van Senden wist, dat zij wondde.
Het was haar een eindelijke voldoening.
Zooals zij het nooit zou hebben gekund, striemde Lize's tooneelstuk èn Alfred èn
hèm. ‘Ik heb me gewroken!’ had Lies eens triomfantelijk, sprekend over haar werk,
gezegd. Zooals, tegenover het vele, dat uit het ouderlijk huis naar Lies en Alfred
ging,
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wel eens een kleedingstuk der dochter, nog goed genoeg voor een oudere vrouw, aan
de moeder te pas was gekomen; zoo deed het nu dit wapen van Lies; dit middel om
zich op den màn te wreken.
‘Wat nee?’
‘Zondag heeft Alfred de algemeene repetitie bijgewoond en toen was hij thuis wel
wat van streek. Hij zei zelfs tegen Lies: - ‘Jij hebt me gebroken.’....
‘Zie je. Och got, die arme kerel!’
‘Ja, neem jij vooral zijn partij. Je hadt altijd zooveel sympathie voor je aristocraat
van een schoonzoon! Denk aan het telegram uit Deli.’
‘Telegram uit Deli? Wa's dat nu weer?’
‘Natuurlijk, mijn man is nu vergeten, hoe, bij het engagement van zijn dochter,
hij zóóveel hatelijks aan zijn zoon in Deli over de aanstaande zwager schreef, dat
die, Indisch-royaal, een geruststelling seinde.’
‘O. Ja, Maar dat is wat anders. Zeker, ik had Lies liever een andere keuze zien
doen. Dáárin waren wij beiden bij hooge exceptie het eens. Karel, die Alfred als
jongen gekend had, oordeelde goedig, maar oppervlakkig. Dat weet ik even goed als
jij. Maar Lize heeft haar zin doorgedreven - waar zou zij gehoorzaamheid hebben
geleerd? - en nu is Alfred de vader van haar kinderen, en daarom alleen al moest ze,
zoo ze ten slotte vindt het slecht met haar man te hebben getroffen, die teleurstelling
niet op de markt brengen.’
‘Nee natuurlijk! De schrijvers van alle landen en eeuwen hebben het gedaan, maar
aan een schrijfster is dat verboden.’
‘Schrijfster’!....
Van Senden beet op de tanden en lachte hoonend over het woord heen.
Al den tijd was zijn vrouw, den grooten mantel over den arm, tegen den leunstoel
aan blijven staan. Thans ging haar tred traag naar de deur. 't Gesprek had haar nog
niet de voldoening gegeven, welke zij ervan had verwacht; doch zij wilde nu over
niets meer beginnen - Van Senden wist, en het was al laat.
***
Nooit had hij dit willen veranderen.
Dagen aaneen hadden, jaren lang, Jeanne en hij, in ditzelfde huis, de plek, waar
de ander was, gemeden. Na haar en na de kinderen aan de, ontredderd-verlaten
staande, ontbijttafel verschenen; had hij geluncht in de stad en gemiddagmaald, en
's avonds hier thuis op zijn studeerkamer gezeten, waar de zwijgende-meid hem
tweemaal thee, en later de wijnflesch-met-een-glas bracht. Gansche Zondagen sloot
hij zich op of deed een tocht door de omstreken met Cool. En Jeanne toefde weken
aan zee, of bij hare zuster en vroeger bij ‘Moeder’. Echtscheiding, haar dreigen, had
hij verhinderd. Om de kinderen: Lies! en ook wel om de jongens. Nooit werd zij
werkelijk van hem - toch hield hij vast, ze zou niet van hem af....
En onder al de moeilijkheden, bleef hij handhaven: samen één kamer. Zelfs had
hij lits jumeaux geweigerd. Maar nachten doorleed hij als een verschrikking, de
onlijdelijke verschrikking-die-aanhoudt; een verslagenheid dat-het-dit-nu was; een
wanhoop, omzwalpend als bij verdrinken. Want daar heerschte de Zwarte
Eenzaamheid waarlijk. Jeanne sliep. Altijd sliep zij onmiddellijk. In de jaren, dat
gierende hartstocht hem kwelde; en ook, toen er nog maar de stekende nijd was, de
wrok na ruziën en mokken. De wrok, die haar mooie vingers deed trillen en het grijs
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harer oogen vergelen kon. Altijd vond zij terstond den slaap. En hij wist, dat hem
weer de nachtwake wachtte. De foltering zijner machteloosheid. Als een blinde
staarde hij in het duister, altijd hetzelfde, van deze, zijn kamer. De ergernis deed hem
schokken, zich omwerpen, ten halven lijve opvééren. Ook maakte hij beweging òm
haar te storen. Opdat zij ontwaken zou, schrikkend, vertoornd. Doch nooit gelukte
het, haar te wekken, of althans onthield zij hem die voldoening, door te doen, alsof
zij sliep. Ongedeerd lag zij, daar, vlak naast hem. En hij was een-en-al gekwetstheid.
Een avond lang had zij
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gepruild, getwist, geklaagd en hem verwijten gedaan; maar tegelijk met japon en
corset, scheen zij al haar leed af te leggen.
Vanavond was zij langzaam geweest, treuzelend, als had zij nog iets te zeggen.
Zat ook haar het tooneelstuk toch hoog? Hij was op zijn hoede gebleven, vóór den
nacht een doelloozen strijd vermijdend. Wel prikkelde zij zijn ergernis, toen zij van
de rozen vertelde, de prachtige mand donker-flonk'rende bloemen, waarmee Kruijt,
het luitenantje dat in het stuk voor den gevaarlijken huisvriend speelde en op wiens
aandrang de Club het had aanvaard, de schrijfster al bij de pauze voor het voetlicht
kreeg. Nu zat Lies misschien náást dien kwast, die koket als zijzelf, en eveneens
knap was; zij zei het onlangs: ‘een mooie man’.... En Alfred was alleen thuis. - Naar
bed? - Zou h i j slapen, hij, in het ééne der lits jumeaux of zou hij - wachten; tellen
de slagen der torenklok op het nabije plein; òf, door vermoeidheid toch overmeesterd,
- oprijzen uit een moe-latenden slaap en ijlings het knopje van het electrisch licht
doen klekken, beklemd snel glurend: hoe laat is het nù?
Lies vond of schold haar man onverschillig. Zeker was Alfred niet sympathiek.
Hij bleef de norsche burgerjongen, die, Streber, werkt om vooruit te komen. Maar
werkte hij niet ook v o o r zijn gezin? En Lies, met haar klagen: ‘het leven geen
droom’, gaf zij ooit iets van die warme liefde, waardoor zij hem koelheid verwijten
mocht? Intusschen sloeg zij tooneel uit haar leed!..
Van Senden wierp het zware lijf om en bleef, verschrikt, onmiddellijk roerloos;
beducht, dat hij Jeanne mocht hebben gestoord. Want hij wilde niet, dat zij ontwaakte.
Hij zou geen woord kunnen wisselen. Plotseling stond het beeld van haar broer voor
zijn geest, den beroemden professor, den cynischen geleerde, met wien hij tot den
dood in onmin geleefd had. Ook die toonde in zijn arbeid de hardheid. Schaamteloos
lei hij ongevoeligheid bloot bij het hooggeleerd dieren-kwellen. Zoo werd hij d e
man, hier, der vivisectie en dankte daar zijn ganschen naam aan, een roem, die zelfs
eens over de grens ging.... Hoeveel beesten waren daarvoor niet gefolterd, op het
afgrijselijkst dood-gemarteld, of, bijna -dood, tot nog leven gedwongen?
Nu had Lies vivisectie gepleegd.
Zijn kind.
Maar meer het kind der moeder!....
Cool, slechts een niet-heel-druk-beklant dokter, doch zulk een trouwe, goedhartige
kerel, studiegenoot van den snijdersbaas, had eens gezegd: ‘Jij denkt, Van Senden,
dat je zwager ruw doet ter wille van 't werk; maar hij zou, als hij geen geneeskundige
was, even bereid tot wreedheid zijn in de hemel weet wat voor andere dingen. Een
g e m i s stelt hem tot zulk wreed-doen in staat; niet geestkracht voor 't werk, maar
gebrek aan ethisch gevoel, aan ziel.
Was de zielloosheid ook in zijn dochter?
Levend vilde Lies haar man, voorwendend dat het om kunst gebeurde, feitelijk
uit niets dan behaagzucht en wreedheid. Een schaamteloos wraaknemen op haar man.
De stakker moest klagen: jij hebt me gebroken!
En nu was Jeanne dit hem komen zeggen, met vlijm-koude triomfantelijkheid.
De moeder, die de dochter nadeed, met iets als een echo der wraak uit het stuk,
om, juist als Lies Albert, háár man te kerven. Dezelfde lust in kokette wreedheid,
voortkomend uit eenzelfden aard, waarvan de werkende factor eenzelfde g e m i s
was.
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Hoevaak had Jeanne op Lies te zeggen. Doch steeds was er een grens aan haar
grieven; zij golden altijd handelingen, betrekkelijke kleinigheden. Men zegt dat de
liefde-der-mannen ‘blind’ is; van de blindheid die ziet, maar weigert te weten. Is niet
ook zoo de moeder-liefde? En deze liefde houdt die blindheid. Doch Jeanne vond in
Lize meer, iets anders nog dan vleesch van haar vleesch: zichzelve vond zij in haar
terug, krachtiger in menig opzicht en met een
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aanleg, iets van die ‘begaafdheid’, waarnaar zijzelve had gehunkerd. Nooit was het
de pianojuf, die een daalder per uur verdiende met van huis tot huis te loopen,
voldoende geweest een mevrouw Van Senden in eigen woning en moeder van drie
mooie kinderen te worden, al droegen die háár schoonheid voort, in een meisje en
twee jongens herleefd. Er moest en er zou een kunstenares aan haar zijn verloren
gegaan! Lies was dan nu wel kunstenares: voor een paar honderd bevriende lieden
hadden dilettanten, door een beroepsman geleid, háár stuk, haar eerste werk gespeeld.
Maanden lang was erover gepraat als van de familiegebeurtenis. Doch eerst de
aller-laatste weken had hij, de vader, in die vertooning iets voelen dreigen. Gevreesd,
voorzien, dat daar verraad school. Dóór geheimzinnigdoen van Jeanne, na lange
zwijgzaamheid over haar werk van Lize. Ach, betrekkelijk was het zoo weinig,
eigenlijk slechts mesquin gedoe. Een vertooninkje in een besloten kring! Máár er
zou over worden gepraat, en dat wàs iets voor iemand als Alfred. Toch moest erger
knauw hem zijn: mijn vrouw, mijn vrouw! stelt òns aan de kaak. Die trouwe-loosheid.
Zulk wreedzijn, moog'lijk.
Hij, de vader, mocht niets doen blijken. Medelij was hier herkenning erkennen.
Nieuwe smaad, dus, tenzij hij ‘partij’ koos, den schoonzoon ophitste tegen de dochter.
Zou ook Lies den echtgenoot hoonen met dat trotsche: ‘dan maar van elkaar’? God!
en hoe zou Alfred dàn doen?
***
Weer had Van Senden zich omgeworpen en weer bleef hij langen tijd roerloos.
Doch nu om een andere reden dan straks. Nu, om eindelijk zelf te slapen, zijn
foltergepeinzen in slaap te ontvluchten. Gelijk hij, jong, aan iets prettigs ging denken,
om door verblijding in te soezen; zoo gelukte dit, nu hij oud was, met leed, dat,
drukkend, benevelend, als overdekte.
Toch voer hij na eenigen tijd bruusk uit de onbewustheid op en wist onmiddellijk:
Lies-stuk-Kruijt, en dacht terstond ook weer aan Alfred: of die nu nog zou alleen
zijn, zou slapen.
Rustig ademde naast hem Jeanne.
En fel-duidelijk was het besef: zij als Lies en Alfred als hij: de schoone lichamen,
die doen verlieven; de ziel, die bevreemdt; ook kwetst, máár bevreemdt - die de
verliefde vergeefs wil begrijpen, tot eindelijk hem de ziel-loosheid blijkt. Was Jeanne
niet meer dan twee lange jaren een folterend raadsel voor hem gebleven? Toen, meer
dan zes maanden na de eerste bevalling, had ergernis over de moeder, hem de vrouw
leeren zien. Hoever zou Alfred nu dáármee zijn? Ach, de schakeling: - schoonheid,
zielloosheid, de eene herwekt uit de andere....
Zuchtend trachtte hij weg te duiken, weer in 't weldoende vergeten.
Met den morgen uit zwaren slaap ontwakend, wist hij onmiddellijk: het stuk.
En gefolterd vroeg hij zich af, wat de menschen ervan zouden zeggen, of er, of er
zou worden gepraat.
Hij veinsde te slapen, om niet te spreken, toen hij bespeurde, dat Jeanne ontwaakt
was.

Schuld,
door W.L. Brocades Zaalberg.
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Ben ik werkelijk oud? Indien ik mijn jaren tel, dan ben ik nog in 's levens nazomer,
dan is zelfs de herfst nog niet aangebroken.
Zoo zegt het koele verstand. Maar wat ik heb doorleefd sinds Clara's dood, heeft
mij tot een grijsaard gemaakt - tot een grijsaard, al overweegt ook het zwart het zilver
in mijn haren verre.
Sinds Clara's dood. Dat was gisteren, gisterenochtend, vier-en-twintig uren maar.
Vier-en-twintig uren zijn voldoende geweest.
De last, dien ik mijn geheele leven heb
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getorscht - hij is met den tijd niet lichter geworden, maar zijn tegenwoordigheid was
langzamerhand iets geworden, welks voortdurendheid zelve het zwaarste wegnam,
zooals de dof knagende pijn van iemand, die aan een ongeneeslijk, pijnlijk
lichaamsgebrek lijdt. En deed ik niet altijd mijn plicht tegenover Clara? Als Henk's
schim nu en dan voor mij oprees - neen zij was daar altijd, die schim; - als haar
beschuldigende aanwezendheid mij bijwijlen meer dan gewoonlijk drukte, dan kon
ik toch mijzelven en haar voorhouden, dat, zoo Clara met mij niet gelukkig was, dit
tenminste niet zijn oorzaak vond in die daad; indien zij leed, het niet was om dat,
wat was geschied. En nu.... welk antwoord moet ik de schim nu geven?
Allen die ik lief had, zijn mij voorgegaan. Henk was de eerste.... toen mijn Harry,
mijn jongen, in den bloei zijner jeugd.
Nu Clara.
En nu ik alleen ben met den ouden, drukkenden last en den nieuwen, die mij
verplettert, nu wil ik tenminste éénmaal mij uitspreken, al is het dan slechts op deze
geduldige witte bladen. Ik k a n het niet langer dragen, dit alles opgesloten te houden
in mijn binnenste om het met mij mede te nemen in het graf.
Misschien.... ik heb gelezen, dat sommige dichters en schrijvers, zooals Goethe,
hun door schuld bezwaard gemoed ontlastten, door het gebeurde neer te schrijven,
zonder zichzelf te sparen, als een boete. Misschien zal ook mij dit verlichten,
misschien zal het mij kracht geven, de dagen te dragen, die mij nog zijn opgelegd.
Zou ik ook den moed hebben, der wereld mijn bekentenis voor te leggen, zooals
zij?
Doch wie stelt belang in de bekentenis van mij, die geen vrienden had, nadat die
eene mij heeft verlaten, die niemand lief heeft gehad, dan vrouw en kind?
Maar is d a t wel de reden, die mij het geschrevene zal doen opbergen in mijn
schrijftafel, zoodat eerst mijn dood mijn geheim zal onthullen?
Neen, neen, indien ik de diepste schuilhoeken naga, waarin gedachten en motieven,
die het licht schuwen, zich plegen te versteken, dan moet ik mijzelven erkennen, dat
ik het niet d u r f een ander deelgenoot te maken van wat ik, ik alleen, weet, omdat
ik bang ben, omdat ik terugdeins voor den blik, die het antwoord zal zijn op mijn
belijdenis. En waarom toch? De achting voor mijzelven heb ik reeds lang verloren,
ondanks de drogredenen, waarmede ik mijn gevallen beeltenis in eigen oogen weer
heb trachten op te richten. Ik word, geloof ik, aangezien voor een man van normale
achtenswaardigheid: maar wat is die achting der medemenschen anders, dan een
holle schaal zonder kern? Niemand kent de diepste schuilhoeken van zijns naasten
karakter: hoe kan hij oordeelen?
Zij bevroeden niet die mij achten....
En toch, ik durf hun oordeel niet in hun aangezicht te lezen; zoo laf, zoo zichzelf
verblindend is de mensch.
Ik grijp de pen weer, die ik eergisteren had neergeworpen. Ik wil voltooien wat ik
had begonnen. Vanmorgen heb ik bloemen gestrooid op Clara's kist en het graf is
gesloten en in dat graf, onder zes voet aarde, ligt de rust mijner ziel, en is begraven,
voor goed.
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Ik w i l trachten, den maalstroom in mijn hersens een bedding te wijzen, door aan
die woest elkaar verdringende, grijnzende gedachten een uitweg te verschaffen. Ik
wil.
Toen ik Henk vertelde....
Neen, nog niet. Ik vergeet, dat de oogen, die deze woorden zullen lezen, niet weten,
wie Henk was. O, dat ‘was’. O, kon het toch wezen ‘is’, hoe getroost zou i k dan
onder zes voet aarde liggen, zelfs als mijn laatste gedachte moest zijn, dat Henk en
Clara....
Henk was mijn vriend. Zoolang ik mij herinner, was Henk mijn vriend.
Onafscheidelijk. Hij was het nog, toen wij beiden
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studeerden in dezelfde stad, aan dezelfde faculteit. Hij was het nog, toen ik hem in
vertrouwen nam en hem mijn liefde voor Clara bekende.
Het staat mij nog voor den geest als ware het gisteren gebeurd, ik zie nog de
verandering in zijn trekken, toen ik den naam noemde van haar, aan wie ik mijn hart
had verloren.
Hij werd bleek als een doode.
‘Mijn God, Theo!’
Ik begreep niet, wat zijn verwarring te beduiden had. Dwaze gedachten kwamen
in mij op: dat Clara een ongeluk was overkomen en hij dat had gehoord; of dat zij
in stilte was verloofd met een ander.
De waarheid was erger dan dat.
‘Theo, jij ook!’
‘Henk, wat bedoel je! je wilt toch niet zeggen.... heb jij ook....’
Hij knikte sprakeloos.
Wat in hem omging, weet ik niet. Mij was het, als rees een donkere schaduw op,
die zich tusschen ons plaatste en in welker duisternis onze vriendschap verdween.
Ware het mijn vriendenplicht geweest, mijzelven op te offeren voor den vriend
mijner jeugd? Ik weet het niet, zelfs nu nog niet. Een andere gedachte, een die mij
het hart deed bonzen in de borst, schoot mij door het hoofd.
‘Henk’, zei ik - en in den klank mijner stem moet een echo getrild hebben van wat
in mij omging, want hij schrok op uit het sombere gepeins, waarin hij was verzonken,
‘zeg me eerlijk, heb jij.... weet Clara....’
‘Neen’, zei hij en een last viel van mijn hart; ‘en jij?’ vroeg hij.
‘Neen’, antwoordde ik.
Zijn trekken ontspanden zich.
‘Theo,’ zei hij een oogenblik later, ‘er is maar één weg, die onzer vriendschap
waardig is, laat ons beiden ons best doen haar te winnen - maar strijden met open
vizier, elk zonder te trachten, den ander afbreuk te doen. En als haar hart eenmaal
gekozen heeft, laat dan de ander berusten.’
Ik drukte hem de hand. En daarbij bleef het, dien dag.
Wat zal ik beschrijven, hoe wij beiden haar het hof maakten? Met het vuur der
jeugd is de macht voorbij, woorden te vinden, die passen bij den toestand, waarin
het hart toen verkeerde. Het feit te noemen zij genoeg.
Doch de toestand kreeg een aanzien, als waarop wij geen van beiden hadden
gerekend. Niet dat een derde mededinger optrad - ach het ware misschien het beste
geweest.
Maar Clara scheen niet tot een besluit te kunnen komen. Beiden hadden wij het
recht, te hopen - en toch konden wij geen van beiden de oogen sluiten voor het feit,
dat de evenaar schommelde in het huisje en dat de kans, dat hij naar de andere zijde
zou doorslaan groot was.
Op zekeren middag kwam Henk op mijn kamer. Hij zag er slecht uit, met donkere
wallen, als van slapelooze nachten, onder de oogen.
Hij wierp zijn hoed op een stoel en viel zelf neer in een andere.
‘Het gaat zoo niet langer,’ barstte hij uit. ‘Liever de droevigste zekerheid, dan
zoo'n kwelling.’
Hij zweeg een oogenblik, in somber gepeins verzonken.
Toen zei hij plotseling:
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‘Theo, ik heb haar gevraagd.’
Mijn hart stond stil. Een oogenblik voelde ik iets als haat. Ik durfde niet vragen,
wat haar antwoord was geweest; zóó ontdaan was ik door die bekentenis, dat ik
voorbijzag, dat een g u n s t i g antwoord niet dit uitzien, dit optreden kon hebben
bewerkt.
Voor ik van mijn verwarring bekomen was vervolgde hij - ik zie hem nog zitten,
zijn gevouwen handen afhangend tusschen zijn knieën, starend in het vuur - ik hoor
nog zijn stem, die moede stem -:
‘Ik heb haar een week geleden een brief geschreven, heb haar gevraagd en verzocht,
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uiterlijk binnen vijf dagen antwoord te geven, eenig antwoord, wat ook. 't Is een
week nu - en nog niets - niets - ik word gek.’
Zóó egoïstisch is de liefde, dat in mijn hart zelfs geen plaats was voor medelijden,
slechts voor een gevoel van woeste vreugde, waaraan ik met moeite belette, uiting
te zoeken in mijn gelaat.
Ik wilde iets zeggen - een banaliteit - maar hij wenkte mij, te luisteren.
‘Er m o e t een einde aan komen’, mompelde hij. ‘Eén van ons moet zich
terugtrekken, één van ons is te veel.’
‘Maar....’ zei ik.
Hij bewoog ongeduldig zijn hand.
‘Ik wou je een voorstel doen,’ vervolgde hij, mij strak aanziend, ‘een Amerikaansch
duel.’
‘O neen,’ ging hij voort, begrijpend, wat ik wilde zeggen, ‘ik bedoel niet, dat we
moeten loten, wie van ons zich van kant zal maken. Zoover behoeven we 't niet te
drijven. Ofschoon, als ik haar moest verliezen.... Maar ik wil je dit voorstellen. We
schaken beiden, en goed. 't Is een spel, waarin het toeval bijna niets, kunde en
berekening alles doet. Laten wij - niet vanavond, maar zeg: over drie dagen - een
partij schaak spelen, hier, op jou kamer. Wie verliest, trekt zich terug,
onherroepelijk....’
Wel moet hij wanhopig zijn geweest. Van hem zou ik alles eerder hebben verwacht,
dan dat hij zijn levensgeluk zou zetten op die ééne kaart.
Mijn eigen eerste opwelling was, het voorstel af te slaan, maar een oogenblik
nadenkens deed mijn besluit wankelen. Er was altijd een romantische trek in mijn
karakter. En schaakte ik niet minstens even goed, als hij? En bovendien, hij had
gelijk, de spanning, de onzekerheid, werden onverdragelijk.
En dan....
Was het een oneerlijkheid, of was het niet anders, dan rechtmatig gebruik maken
van een voordeel, mij door het toeval in den schoot geworpen? Wij waren samen op
de Schachzeitung geabonneerd, die evenwel bij mij aan huis werd bezorgd. Den
vorigen dag was er een nieuw nummer gekomen en mijn oog was gevallen op de
analyse van een nieuwe spelopening, een gambiet, door een bekenden schaakmeester,
die tot het resultaat kwam, dat voor zwart nog geen afdoende remedie was gevonden.
Ik had de varianten 's morgens doorgespeeld.... als ik wit kreeg was de zaak voor mij
gewonnen.
Nog drie dagen. En als Henk in dien tijd om de Schachzeitung vroeg? Het gambiet
kwam eerst in den vijfden zet van wit en zwart kon reeds bij den tweeden zet een
andere voortzetting kiezen. Als Henk op zijn qui-vive was, was de kans voorbij....
Ik wist ook, dat hij bijna nooit abnormale voortzettingen koos; als hij niets
vermoedde, was de kans tien tegen één, dat hij mij in de hand zou werken.
Als ik wit kreeg altijd.
Die gedachten vlogen mij door het hoofd. En plots nog een andere.
Drie dagen; waarom stelde hij drie dagen uitstel voor? Was het niet, omdat hij nog
een laatste hoop koesterde op een antwoord van Clara? En als het kwam, wat zou
het zijn?
‘Henk’, zei ik, ‘ik stem toe. Maar op één voorwaarde: dat we nog vanavond spelen.’
Ik zag, dat hij weigeren wilde en voegde er haastig bij:
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‘Dan heeft geen onzer gelegenheid, den ander valstrikken te leggen door nog gauw
wat te bestudeeren.’
Toen ik het gezegd had, had ik mezelf kunnen slaan. Niet - o, ik wil eerlijk zijn niet om het huichelachtige van het argument, maar wat nu, als ik dien avond met een
ongewone spelwijze optrad?
Maar het was gezegd. En het decideerde Henk.
‘Goed’, zei hij. ‘Vanavond acht uur.’
Hij greep zijn hoed en ging heen, zonder verder een woord te spreken. En ik zette
de
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stukken op het bord en speelde en speelde nog eens en nog eens, al de varianten van
het nieuwe gambiet.
Als ik wit kreeg, was Clara mijn.
A l s ik wit kreeg.
Eén kans op twee.
Was er geen middel....?
O, zelfs de gedachte te laten opkomen was slecht. Maar ik kon toch niet de gevolgen
voorzien? Ik wist toch niet....
Neen, houd op. Jarenlang hebt ge me voorgepraat, duivel, dat het toch zoo erg niet
was, dat het immers niet anders was, dan een poging, mij de vrouw te verzekeren,
die ik meende, meer lief te hebben en gelukkiger te kunnen maken, dan wie ook ter
wereld. Dat ik haar immers op de handen wilde dragen en dat ik de gevolgen toch
niet k o n voorzien?
Neen, ik wil niet langer mezelf met drogredenen trachten schoon te wasschen.
Ik m o e s t wit hebben. Maar ik wilde een kans laten, dat Henk zwart kreeg, zonder
dat i k er de hand in had.
Ik herinner mij dien avond nog zoo goed. Buiten sneeuwde het en de stilte in de
straten, waar slechts nu en dan het geklingel van een paardetuig aan het kloppende
leven daarbuiten herinnerde, accentueerde het bonzen van mijn hart.
Heb ik nog gestreden? Heb ik nog getracht, de tegenmotieven te helpen
overwinnen? Helaas, geaarzeld heb ik wel, maar alleen uit angst voor mislukking.
De winkelbel rinkelde in de stilte hinderlijk schel. Het scheen ongemotiveerd lang
te duren, eer ik Henk's schreden op de trap hoorde. De gang was tweemaal zoolang
als anders. Als hij nog eens een brief had gekregen....
Ik keek hem aan en was gerustgesteld.
‘Is alles klaar?’ zei hij. Ik wees op het bord en de doos met stukken.
‘Hoe wou je loten?’ zei hij. Ik nam een witte en een zwarte pion uit de doos en
zette ze op de tafel.
‘Draai je om’, zei ik. Hij deed het. Ik nam de zwarte pion in de linkerhand - maar
de witte in de rechter verwisselde ik voor een tweede zwarte, die ik in mijn mouw
had verborgen. Toen stak ik de gesloten vuisten uit.
‘Kies,’ zei ik.
Ik weet niet, ik geloof, dat ik bad; dat ik bad om Henk de linkerhand te laten kiezen.
Immers dan had hij zwart, zonder dat mijn bedrog er invloed op had gehad. Alsof
het daardoor minder werd! Maar ik wilde het niet anders zien - toen! Welk onzegbaar
geweld ik mij moest aandoen om hem de handen kalm toe te steken, is niet te
beschrijven. Maar het m o e s t ; hij mocht mijn spanning niet bemerken, waarvoor
immers geen reden bestond?
Ik probeerde zelfs hem te biologeeren. Ik keek strak naar hem en zei bij mezelf,
met alle intensiteit, die mij mogelijk was: ‘links, links.’
Hij trok.
Rechts: zwart, natuurlijk, het k o n immers niet anders? Er w a s geen wit. De daad
was geschied.
Zoo'n onbeduidende kleinigheid. Een witte pion verwisseld voor een zwarte.
Zoo'n onbeteekenende daad. En zulke vreeselijke gevolgen. Eén kleine misstap
en het geluk van drie menschen vernietigd..
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Verlicht het mijn schuld, dat ik, toen het gebeurd was, het bedrog gaarne ongedaan
had gemaakt - als ik had gedurfd?
Maar ik durfde niet. Henk's achting te verliezen, was reeds hard - maar als hij het
Clara vertelde? Ik kende haar genoeg om te weten, dat zij het mij nooit zou vergeven.
Henk merkte niets, het was eenvoudig genoeg, de beide zwarte pionnen en de eene
witte weer tusschen de andere stukken te moffelen. Het spel begon. Ondanks de
opwinding, waarin wij beiden verkeerden, hebben wij nimmer beter gespeeld. Zijn
eerste zetten stelden mij gerust: hij speelde normaal en ik had dus gelegenheid, de
nieuwe spelwijze te volgen. Ik zag, dat hij door mijn zetten verrast was, maar
voorloopig maakte hij geen enkele fout. Ik speelde
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opzettelijk niet te haastig, om hem niet te laten merken, dat ik de opening bestudeerd
had.
Toen naderde langzamerhand het oogenblik, dat ik een paard van hem kon winnen
en een paar zetten van te voren zag ik aan een beweging, die hij maakte, dat hij het
gevaar had bemerkt.
Zal ik ooit de volgende vijftien minuten vergeten? Hij zat met zijn hand onder zijn
hoofd, zijn oogen gericht op de stukken, onbewegelijk stil. De klok alleen gaf geluid,
wat tikte zij! Ik dacht aan allerlei dwaze dingen: hoe mijn moeder had gezegd, toen
ik als kind gejokt had, of ik de klok niet hoorde: ‘Jok-ke-brok, jok-ke-brok!’
Wat tikte ze nu? Neen; liever aan wat anders gedacht; mijn aandacht bepaald bij
het spel. Maar weer dwaalden mijn gedachten af: naar Clara, naar dwaze kleinigheden,
die met haar in verband stonden; een blauw lint, dat ze eens om haar hoed had gehad.
Neen niet blauw - lila. Neen toch blauw. Wat was het ook weer....?
Ik schrikte op. Henk ging verzitten, nu met zijn hand onder zijn kin. Ik lette een
oogenblik op het bord. Maar weer dwaalden mijn gedachten af....
Wa r e n het werkelijk maar vijftien minuten? Volgens de klok, ja? Maar volgens
den stroom der gedachten....
Henk zette. Eindelijk.
Ja, dat had ik wel gedacht. Daar was ik op voorbereid.
Vier zetten later had ik zijn paard.
Hij gaf het niet op, hij verdedigde zich. taai. Hoe taai verdedigde hij zich! Waarom
rekte hij de executie nu zoo? Hij was immers toch verloren? Wat parelde het klamme
zweet op zijn voorhoofd!
Vóór er een uur verloopen was evenwel, wierp hij zijn koning om en stond op.
Waar was mijn hart - mijn vriendenhart, dat ik vreugde kon voelen op dat
oogenblik? Ik stond eveneens op, niet wetende, wat te zeggen.
Onder een sombere stilte zocht hij zijn jas en hoed. Ik wilde hem helpen, doch hij
weerde mij zachtjes af. Toen hij naar de deur ging, viel zijn oog op Böcklin's
‘Toteninsel’; hij stond er een oogenblik voor stil. Toen draaide hij zich om en zei
met moede stem:
‘Vaarwel, Theo, maak haar gelukkig.’
Ik wilde iets zeggen, maar vóórdien was hij de deur uit.
Arme, beste vriend!
Den volgenden morgen bracht mij de eerste post een brief van hem. Maar vóór ik
dien kon openbreken, kwam zijn hospita en deelde mij onder tranen en
handenwringend mede, dat men hem 's morgens dood op zijn bed had gevonden.
Neen, ik heb woorden gezocht, die mijn gevoelens op dat oogenblik zouden kunnen
uitdrukken, maar ik heb het opgegeven.
Ze haalden water en gaven mij te drinken. ‘Arme man’ hoorde ik mijn eigen juffrouw
zeggen, ‘het was zijn beste vriend!’
Toen ik wat bekomen was, gaf zijn hospita mij een brief die dien morgen voor
hem was gekomen.
Clara's hand! Mijn God!
Ze gingen heen. Ik zei, dadelijk te zullen komen.
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Clara's hand. Wat - wat zou er in staan?
Drie dagen had hij de schaakpartij willen uitstellen. I k had aangedrongen op
spoed: wat kon er in drie dagen niet gebeuren? En hier was een brief van Clara....
aan hem.
Neen, ik k o n hem niet openmaken. Hier was onwetendheid beter dan zelfs de
k a n s op de wetenschap, dat.... het antwoord gunstig was.
Ik aarzelde een oogenblik. Toen wierp ik met een ruk den brief in het vuur. Wat
hij ook bevatte, ik wilde het nimmer weten.
Ik dacht aan het briefje van Henk aan mij. Ik opende het. Niets dan de woorden:
‘Lieve vriend, indien Clara je wensch vervult, wil ik geen schaduw werpen op je
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geluk. Een doode wordt vergeten. Nogmaals vaarwel en maak haar gelukkig!’
Dat schreef de vriend, dien ik had vermoord.
Ja, vermoord. O neen, ik wil mijzelven nn niet langer diets maken, dat mijn schuld
zoo groot niet was, omdat ik d a t nimmer had kunnen vermoeden.
O neen, nu ik weet, wat ik weet, nu is geen wroeging groot genoeg.....
Neen, nog niet, ik moet mijn gedachten bijeenhouden. Laat me mijn gedachten
bijeenhouden, Clara, Henk, in godsnaam laat me een oogenblik met rust, totdat ik
alles heb neergeschreven.
Hij lag zoo vredig op zijn bed. Het vergif had geen pijnlijke trek gewekt op het gelaat
van den vriend mijner jeugd. In de gevouwen handen hield hij een zakdoek - Clara's
zakdoek.
Daarmede had men hem gevonden.
Op dat oogenblik had ik Clara willen afstaan om dit alles ongedaan te maken, God
is mijn getuige.
O, het was vreeselijk, die kist te volgen, een handvol aarde te werpen in dat graf
- met de herinnering aan dien avond.
I k had niet den moed, het Clara te melden.
Als haar antwoord eens gunstig was geweest? Maar toen mijn gedachten wat tot
rust kwamen, bedacht ik, dat een gunstig antwoord niet zóólang op zich zou hebben
laten wachten. Toch waagde ik het eerst weken later, naar de stad te reizen, waar zij
woonde.
Zij was uit logeeren zeide men. Ik trachtte er achter te komen, of die dood haar
erg had aangegrepen, maar werd niets zekers gewaar. Alleen, dat ze ziek was geweest.
Ze was ziek geweest! Daarom? Als d a t zoo was.... Men wordt niet ziek om den
dood van een die niet meer is dan een vriendDit alles greep mij zoo aan, dat ik besloot, het slinksch verkregen voordeel niet te
vervolgen. Hoe kon er ook zegen rusten op een verbintenis, ten koste van dien prijs
verkregen?
Maar de tijd schreed voort, het leven ging zijn gang, de eerste indruk verflauwde.
En na maanden zag ik Clara weer en mijn goede voornemens vervlogen - de weg
naar de hel is immers daarmede geplaveid? Ja, de weg naar de hel - ik weet het nu.
Indien - zoo sprak de verleidende stem - Clara niet van je houdt, dan schaden je
pogingen, haar te winnen immers niet? En indien ze je liefheeft, maak je haar dan
niet ongelukkig, door afstand van haar te doen?
Mijn p l i c h t was het - zoo meende ik, armzalige - mij uit te spreken.
Maar het voornemen en het volbrengen waren hier niet één.
Ik had Clara te verstaan gegeven, dat er andere redenen waren voor Henk's
zelfmoord, dan onbeantwoorde liefde voor haar - maar ik betwijfelde altijd, of ze
mij geloofde. En het vormde een slagboom, dien ik niet kon overschrijden. Steeds
leidde zij het gesprek op wat anders, als ik poogde, tot een verklaring te komen.
Toen eindelijk, haar steeds meer lief krijgend en wanhopig, dat ik voor niets die
schuld op mij geladen zou hebben, schreef ik een brief, waarin ik haar vroeg en er
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duister op zinspeelde, dat ik Henk's voorbeeld wel eens zou kunnen volgen, als men
mij tot vertwijfeling bracht.
Toen eindelijk is zij bezweken.
En we zijn getrouwd.
Is er erger lot, dan iemand lief te hebben, waarvan men voelt, dat zij zich moet
dwingen, die liefde niet met koelheid te beantwoorden?
Zoo is mijn huwelijk geweest, twintig jaren lang. En het is mijn vloek geweest,
dat mijn liefde ongebroken is gebleven, onverkild door Clara's koelheid, tot aan haar
dood. En....
O, niet dat ik heb te klagen gehad over onvriendelijkheid, of humeurigheid, of wat
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ook. Clara was altijd even zorgzaam, altijd even gelijkmatig gehumeurd, maar nooit
kwam ik verder - ik voelde het - dan tot den drempel van haar hart; - maar nimmer
heb ik haar echt vroolijk gezien, dan met Harry. Die glans, die op haar gelaat kwam,
als ze met Harry bezig was - o nooit, nooit is die mijn deel geweest, nooit!
En nimmer heeft zij mij uit zichzelven een zoen gegeven - ja toch, eens, toen Harry
geboren was.
Zij weerde mij nimmer af, maar beantwoordde een liefkozing nimmer.... of zóó,
dat het mij wreeder trof, dan in 't geheel niet.
O die marteling, die eindelooze marteling, zóó lief te hebben en zich zóó
beantwoord te zien.....
En als ik haar vroeg: ‘Clara, heb je me dan niet lief?’ dan zei ze zacht: ‘Je bent
toch mijn man?’ En anders niet!
Zeven jaren waren wij getrouwd. Toen werd Harry geboren. Op haar verzoek werd
hij Hendrik gedoopt, naar haar grootvader. Zij noemde hem Henk en had hem
afgodisch lief. Maar i k kon het niet over mij verkrijgen, hem dien ouden naam te
geven. Voor mij was hij Harry, mijn Harry, mijn lieve jongen.
Harry was de band, die ons eindelijk, na zeven jaren, bond. In hem vereenigden
zich onze hoop, onze liefde. Maar ook in hem alleen.
En toen hij, tien jaar oud, van ons werd weggenomen, toen was de band ook voorgoed
gebroken.
Haar afkeer van mij, vóór Harry's geboorte kwalijk verborgen, was nu niet meer
te miskennen. Zij sprak nauwelijks meer, dan het alledaagsche. Zij wachtte op den
dood om bij Harry te zijn.
Haar plichten heeft zij niet verzaakt. Geen onvertogen woord is haar ooit
ontvallen.... Maar haar hart was voor mij gesloten.
Drie jaren heeft ze gewacht, toen is ze met Harry hereenigd.
En nu ligt zij - voor mij - onder zes voet aarde. En nu weet ik het - wat er tusschen
ons stond, al die jaren lang.
Twee dagen voor haar dood heeft zij mij bij zich geroepen.
En zij heeft het mij toegefluisterd:
‘Vergeef het mij, als ik niet voor je geweest ben, wat ik had moeten zijn. Ik heb
gestreden - maar het hart laat zich niet dwingen. Vergeef mij Theo!’
Ik heb haar in mijn armen genomen - maar mijn hart kromp ineen.....
Ik zat aan haar bed. De verpleegster en de dokter hadden mij voorbereid. 's Morgens
had zij mij nog herkend en geglimlacht.
Toen was zij in bewusteloosheid vervallen.
En nu opende zij de oogen. En nu stak zij de armen uit, naar mij uit en keek mij
aan. En ik heb haar in mijn armen willen nemen en God willen danken voor dat ééne
oogenblik. Maar vóór ik het kon doen, glimlachte zij - zoo gelukkig - en fluisterde:
‘Henk, ik kom - het was lang wachten.’
En ik ben teruggedeinsd als door een adder gestoken. Voor Henk, voor haar zoon
was haar laatste gedachte, haar laatste glimlach.
De laatste. Dadelijk daarop heb ik haar oogen toegedrukt.
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En in een hoek der kamer, met lood in mijn borst, heb ik gezien, hoe de verpleegster
haar gereed maakte voor de laatste rust.
O, had ik toen geweten, wien ze toesprak, in die laatste woorden....
De verpleegster wenkte mij en wees zwijgend op het medaillon, dat zij om den
hals droeg. Ik wilde reeds zeggen, het haar mede te geven in het graf - ik wist, dat
het een portretje bevatte van Harry. Maar in een opwelling om een gedachtenis te
bezitten, die zij tot het laatst toe had gedragen, vroeg ik de verpleegster, het los te
maken en mij te geven. En ik heb het in mijn schrijftafel geborgen, bij haar brieven
en enkele andere gedachtenissen, die mij dierbaar zijn.
En eenzaam nu, heb ik voor mijn schrijf-
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tafel gezeten en heb het medaillon in handen genomen en heb het lang beschouwd.
Toen ik het openmaakte, blikten Harry's kinderoogen mij aan; en ik heb een kus
gedrukt op het gezichtje van mijn jongen.
En zie, terwijl ik het medaillon in mijn handen omdraaide ging de achterzijde open
en viel het portretje eruit; en tegelijk nog een ander, dat er achter had gezeten.
Ik heb dat andere opgenomen en bekeken. Het was of ik een stoot kreeg in de volle
borst. Want het was een portret van Henk.
Waarom droeg Clara een portret van Henk op haar hart, in dat medaillon, dat haar
nooit verliet?
En het was mij, als kwam heel uit de verte, sluipend iets nader, met gloeiende
oogen en scherpe klauwen, dat bedreigde al wat mij nog was overgebleven: het
bewustzijn, tenminste tegenover Clara mijn plicht te hebben gedaan.
Ik heb mijn hoofd in mijn handen laten zinken en de vuisten tegen de kloppende
slapen gedrukt en heb getracht een andere, een aannemelijke verklaring te vinden
voor de aanwezigheid van Henk's portret in dat medaillon, een verklaring, die mij
zou toestaan, de gedachte af te schudden, de vreeselijke gedachte van mij af te
schudden, dat ik - met Henk - Clara's levensgeluk heb vermoord.
En ik ben plotseling opgesprongen, Clara's dagboek, was Clara's dagboek er nog?
Ik wist, dat zij vroeger een dagboek had gehouden, dat ik nooit had gelezen, maar
ik wist niet, of het nog bestond.
Ik heb haar schrijftafeltje opengemaakt - en ik heb het gevonden - mijn God ik
heb het gevonden. Ik heb het gelezen.
Wat moet ik doen - Clara - Henk - wat moet ik doen! Het ligt voor me en het
brandt, het brandt in mijn hersens. Ik wil het in het vuur werpen, maar ik durf het
niet aanraken. Het isKalm.... ik wil kalm zijn. Ik wil toch neerschrijven wat ik gelezen heb, en wil het
dan verbranden. O, niet alles neerschrijven; er is dàt in wat te heilig is, om door de
oogen van derden gelezen te worden. Zelfs mijn oogen hebben heiligschennis gepleegd
door die woorden op te nemen, maar ik - ik ben oud - niet zoo oud in jaren, maar
oud omdat ik met dien last gedrukt wordt in het graf. En over m i j n lippen zal niet
komen, wat mijn oogen hebben gezien.
Die brief - die kwam op den morgen nadat ik Henk had vermoord - ja, vermoord
- was het antwoord van Clara op zijn vraag.
O Clara, waarom niet één dag vroeger geschreven? Maar ach, het was ook haar
schuld niet, die uit de stad was en zijn brief eerst bij terugkomst ontving.
Die brief zou hem den hemel hebben gebracht in plaats van den dood. O mijn God
en zelfs nu, na al die jaren, over al die graven heen, voel ik de jaloezie nog mijn hart
overmeesteren, als ik er aan denk, wat Clara in haar dagboek schreef, toen ze dien
brief had verzonden.
Neen ik wil ze vergeten die woorden. Ze waren niet voor mij.
En toen, toen moest ze hooren van dien vreeselijken dood en zij, de arme, dacht,
dat alleen het uitblijven van haar antwoord de oorzaak was. Wat ze geleden heeft neen, ik kan, ik wil niet weergeven die uitbarstingen van smart, die zelfverwijten,
op de stomme, witte bladen, neergeworpen - en die nu mij aangrijpen als roofvogels,
scherpklauwige gieren, die rukken aan mijn hart, die schrijnen als wroeging. Zij, zij
beschuldigde zichzelf van dien doed en ik....
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En ik, ik heb dien doode nooit kunnen vervangen. Toen ik dien brief geschreven
had, waarin ik vaag dreigde met een daad als Henk's daad, toen begaf haar de moed,
toen waagde zij het niet, een tweede schuld - schuld noemde zij het, de arme - op
zich te laden. En zij praatte zich voor, dat toeneiging was, wat slechts medelijden
mocht heeten.
Zij heeft haar vergissing bemerkt - toen het te laat was. En haar huwelijk is één
lange, lange marteling geweest, één worste-
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ling met de bleeke schim van den doode.
Zij heeft gestreden, onvermoeid. Geslagen is zij niet, maar overwinnen kon zij
evenmin. Want wie is opgewassen tegen de gestorvenen, die verschijnen in den
droom en onopgeroepen komen en gaan?
Er zijn tijden geweest, dat zij mij heeft gehaat, dat zij er aan dacht, een einde te
maken aan dat huwelijk onder den vloek van die schim, aan haar leven zelfs Maar
de vrees, hem niet weer te zullen zien, indien zij zich met zelfmoord bezoedelde,
heeft haar weerhouden.
En toen is Harry geboren. Zij liet hem Hendrik doopen en ik, blinde mol, bemerkte
niets.
Toen heeft zij rust gevonden.
Haar arme, geplaagde hart hechtte zich aan dat kind, dat haar alles werd en dat
haar leerde, den vader te verdragen. En de schim, ofschoon niet verdwenen, hield
op haar te kwellen.
Wat bond haar dan nog aan het leven, toen Harry stierf? Twee dierbaren wenkten
haar nu tot zich van de overzijde van het graf. Zij heeft niet gewelddadig het weerzien
verhaast. Maar zij heeft zich evenmin verzet. Haar laatste jaren zijn een rustig wachten
geweest op den doodEen der laatste weken voor haar sterven heeft haar geest zich tot mij gewend en
haar ziel heeft mij om vergiffenis gevraagd, dat zij niet meer voor mij had kunnen
zijn. De gedachte aan mij, het gevoel, mijn liefde niet te kunnen beantwoorden, heeft
haar telkens bezig gehouden en haar marteling vergroot door zelfverwijt - de bladen
waarop zij haar arme hart uitstortte getuigen het.
En nu is zij gestorven. Nu is zij bij Henk- en bij Harry. En ik, ik ben alleen - alleen
met mijn gedachten - met mijn herinneringen, met mijn inzicht in den vreeselijken
vloek van die eene daad.
En zelfs als ik mij neerleg om te sterven, dan zal het nog zijn met het bittere, het
wanhopige gevoel, dat ik ook daarginds alleen zal zijn - dat zelfs mijn Harry....
Waarheen, mijn God, waarheen?
Hier loeren rondom de zwarte gedachten, met vurige oogen en scherpe klauwen
- En ginds - de eenzaamheid.
Wat moet ik doen? Waarheen? Het leven heeft mij niets meer te geven en de dood
niets te brengen....
Het medaillon, Clara's medaillon - dat zij altijd heeft gedragen - het laatste, dat
mij van haar blijft, zelfs dat behoort een ander.
Voor mij slechts wroeging - en de nacht - ja - ik weet het nu - de nacht van den
waanzin - o zij is welkom, als zij vergetelheid brengt.Ha, Henk, Clara, je bent gewroken, ben je tevreden?
Zouden ze nu neerzien op me, terwijl ik hier....
Neen, o, vergiffenis! Om Godswil, ik heb zooveel geleden, jaren lang, dag aan
dag!
O die angst, die onzegbare angst, dat ik ze niet weer zal zien!
En het vreeselijkste, het meest folterende is, - dat ik ze zou moeten bekennen, dat
in dezelfde omstandigheden, om hetzelfde te winnen en evenmin, als toen, de toekomst
kennende, - ik het weer zou doen.
Ervaring - zelfkennis - de bezonnenheid van rijpere jaren-zijn mijn deel geworden.
Maar de oude duivel is slechts getemd, niet uitgeworpen.
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Marteling, marteling, dat bewustzijn, dat ik ben wie ik ben en toch mijn geweten
mij verantwoordelijk stelt voor mijn daden.
I s er dan geen uitweg, mijn God, den vijand niet alleen te onderdrukken, maar te
dooden?
Geen antwoord!
Is het daar misschien, waar Clara zijn- en Harry en Henk?
Geef antwoord, Henk. Kijk me niet zoo verwijtend aan.
Wat zeg je - wil je nu schaken - en om mijn ziel?
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Wat heeft die gefolterde ziel voor waarde voor je? Je hebt toch Clara nu, daar waar
i k niet komen kan om je haar te ontnemen?
En - zie - ja - Harry is erbij. Mijn Harry. M i j n Harry, Henk, die gedachte kun je
me niet ontnemen.
Mijn vrouw en mijn kind: voor altijd. En ik daarginds waar geween is en knarsing
der tanden. Zoo zegt de Bijbel immers?
Kan daar erger gepijnigd worden, dan wat ik nu onderga?
Henk, in naam der genade, laat mij niet langer Clara en Harry aan je zijde zien.
O, dan nog liever de Hel.
Hoelang nog, o God?

Wacht,
door M. de J.
Moe stond zuster Hettema op.
‘Ze had bijna niet geslapen - deed ze trouwens nooit den middag voor de eerste
wachtnacht. En dan die ellendige manier van roepen: een dienstmeisje
schel-schreeuwend om 't hoekje van de deur: “zuster, zeven uur!” Dan een harde flap
en het leek of in je kamer bei dat schelle en harde bleven hangen, bezeerend de dingen
die je lief waren daar....’
Opziende tegen de nacht, kleedde Truus zich aan.
Toen ze klaar was en bezig haar wachttasch in orde te brengen: postpapier, boeken,
pantoffels, trommeltje voor brood, kwam ze bij. Waken kon heerlijk zijn, vooral
wanneer je op zaal geen patiënten had, die onafgebroken aandacht en zorg eischten.
Je kon dan zooveel zijn voor allen om beurten, hun kussens opschudden, ze toestoppen
tot ze héélemaal goed lagen, of met ze praten, zachtjes, als ze wakker waren, niet
slapen konden door zorgen over man of kind of allebei....
Ze pakte haar cape van de kapstok aan de deur, en liep het terrein over naar het
zusterhuis, waarin de eetzaal. Lang en wit, in ongezellige regelmaat, stonden de
tafels. De twee voor de wachtzusters bestemd waren al grootendeels bezet. Ze ging
zitten, knikte even naar zusters die ze kende, begon dan te vragen om wat ze hebben
wou voor den nacht, vulde haar trommeltje met gesmeerde boterhammen en een
hompje kaas.
‘Vleesch op?’ vroeg ze haar buurvrouw.
‘Ja, er was weer niet veel van avond en de zusters die het vroegst zijn, sparen niet
voor die later komen,’
Dadelijk daarop werd Truus' aandacht in beslag genomen door de post, die door
een plaatsknecht gebracht werd. De juffrouw van de huishouding verdeelde het
stapeltje over de geletterde hokjes van de brievenkast.
Zou 'r een brief van Jan bij zijn? Jan studeerde medicijnen; hij werkte hard, maar
hij wist wel hoe heerlijk 't was voor haar, zoo'n éérsten avond van de wacht vooral,
een brief te krijgen. Daar leefde ze zoo'n heelen nacht mee.
Een brief van Jan las ze, onder 't groene lampje zittend, telkens weer over, en nog
eens, en nog eens, tot het schemerdonker om haar heen zich verdichtte, zwart leek,
en alleen bleef de lichtplek van de lamp op den brief: afgesloten kamertje door intense
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verdieping. Met een rijke sfeer om zich, die haar zelfs onder het jachtige werken van
den vroegen ochtend niet alleen liet, ging ze den nacht dan verder door....
Maar er lag niets voor haar, en teleurgesteld, bedenkend redenen, waarom hij niet
zou hebben geschreven, liep ze naar haar afdeeling.
Toen Truus een kwartier later - na het lezen van het dagrapport en nadat zij met
aandacht had gekeken naar de thans wel slapende, maar zoo doodzieke nieuwe pa-
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tiënte - in de houten ronde-leuning-stoel zat, pakte ze haar tasch uit, schikte alles om
zich heen.
Ze was leeg, zonder stemming, voelde den komenden nacht als een kille, donkere
gang, die ze door moest - ‘omdat ze op dat moment geen belangstelling had voor
haar werk en de menschen’ bedacht ze. En ze verwonderde zich daarover: ze beweerde
toch juist altijd zich te interesseeren voor, ja zelfs te houden van alle menschen om
hun mensch-zijn.... Nu lieten ze haar leeg.....
Had ze maar een brief, of.... een bloem of mooi dingseke, iets dat haar géven zou..
Maar god, waarom vond ze nu ook niets in zich zelf? Was 't dan waar, wat sommigen
zeiden, dat een vrouw altijd anderer rijkdom van noode had om den eigenen bewust
te worden?’
Achter-over geleund, haar voeten overelkaar gestrekt op 't houten bankje onder
de tafel, zat ze, turend in 't groene licht van het wachtlampje.
‘Gelukkig maar voor mij,’ dacht ze, ‘dat een van de achttien vrouwtjes heel ernstig
schijnt te zijn. Arme moeder, verwacht haar zevenentwintigste kindje....’
Ze had het van avond gehoord met groot medelijden en toch haast niet begrijpen.
Ze had aangevoeld, geraakt, het wee van dat vrouweleven van 't begin tot nu. Maar
toch was ze even teruggedeinsd: hoe kòn 't - een mensch, een vrouw, met een gebrek
aan hart en nieren, - ‘bij elke bevalling een vreeslijk lijden’ stond er in de status, en
dan zevenentwintig maal.... Deze keer kon er een abortus van komen, ze had al in
geen vier dagen leven gevoeld....
Maar de patiënte sliep nu, met onregelmatige, oppervlakkige ademhaling,
kreunende. 't Was een groote vrouw met roodachtig geel haar, grof vaal
sproetengezicht, breeden mond met omkrullende lippen, donkergelige, schots en
scheef staande tanden; altijd zichtbaar.... En over 't geheel een waas van lijden,
sloverig lijden in armoe en onverschillige vastberadenheid. Aan beide zijden van 't
ledikant zich vasthoudend, handen geklemd om 't koude ijzer, leunde ze zittend in
de hooge kussens, die, om beurten schuin en 't bovenste recht, steun gaven aan
lendenen en rug - ‘huisje met een dak’ zeiden de menschen.Telkens werd ze even wakker door haar eigen benauwde hoesten, zuchtte dan: ‘O
God, haal me toch, haal me toch....’ Maar metéén, moe, zonder verweer, liet ze zich
indommelen.
Truus, haar leegtegevoel even vergeten, dan kwijtgeraakt langzamerhand, liep
haar zaal rond, gaande zachtjes langs alle bedden. Ze sliepen rustig, de anderen.
Heerlijk dat ze niet merkten de zieke vrouw.
Daarna ging ze zitten, las in haar studieboeken na, wat er stond over ‘abortus’ en
de daarmee in verband te treffen voorzorgsmaatregelen - De eerste verpleegster had
wel alles keurig klaargelegd en haar verteld, wat ze moest doen, maar ze wou nog
eens precies alles nazien. Want, god, als er eens iets gebeurde doordat zij niet vlug
en handig genoeg was geweest, ze zou 't haar leven niet vergeten....
Tegen 12 uur veranderde de toestand van de zieke. Ze werd steeds benauwder,
hoestte veel. Haar onregelmatige pols werd zwakker en Truus telefoneerde de
nachthoofdverpleegster, ging daarna het injectieblaadje in gereedheid brengen, haalde
schutten en zette die om het ledikant, zoodat, ongezien door de anderen, en dezen
zoo min mooglijk hinderend, de arme vrouw met alles wat ze noodig had kon worden
geholpen.
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De nachthoofdverpleegster, aan haar bed geweest, zei, dat onmiddellijk de pastoor
- patiënte was toch immers katholiek? - en de familie moest worden gewaarschuwd.
Ze vulde de daarvoor bestemde formulieren in, wilde ze dadelijk zelf even brengen
aan den man die 's nachts voor dergelijke dingen dienst deed. ‘Over een kwartier
ruim kom ik nog even kijken. Wanneer ik eerder noodig ben, dan maar telefoneeren,
zuster!’
En Truus bleef achter met een hart vol angst en zorg over wat hier weer ging ko-
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men, want ze voelde het, dat was de dood, en aan den dood, al was ze ook sinds drie
jaar in verpleging, had ze nooit kunnen wennen. Bij een sterfbed leed ze, voorál
doordat ze sterven zelf zoo schrijnend leelijk vond. De rust vlak daarna was mooi,
enkel dat ééne kórte moment van intredende absolute rust, wegtrekking van alle
benauwing en ellende; maar toch, op dat zelfde moment kreeg ze altijd een
onbeschrijflijk gevoel van weemoed vol pijn....
Juist toen Truus bezig was het bedienkastje te voorschijn te halen, kwam de pastoor
al. Vlug zette ze gereed: schoone handdoek over kastje-naast-bed, daarop twee
koperen kandelaars met kaarsen ter weerzij van Christus aan kruis. Vulde het kristallen
glas uit het fleschje wijwater, legde daarnaast het olijftakje; zette dan een houten
voetbankje waarover een schoone doek voor 't kastje op den grond - en pastoor
verdween in schuttenkamertje....
Een poos daarna zag ze het kaarsenlicht, dat, boven de schutten uit, tegen muur
en zolder had gedeind, dooven, en de geestelijke ging heen met stillen groet.
Even later kwam de familie binnen.
‘Goddank, ze herkent ze nog,’ dacht Truus. De zieke moeder draaide haar hoofd
naar den kant der bij haar komenden - vader met twee zoons - en in haar oogen was
even iets blijds....
Om drie uur stierf ze. Plotseling nog, in een hevige benauwdheid. Het nachthoofd
had injecties gegeven, maar er was geen redden aan, en vader en zoons, mannen met
al zelf huishoudens, gingen heen.
Op zaal hielden zij zich in, maar in de gang barstte de vader los: ‘God zuster, wat
moet ik, god, moeder, waarom heb je me alleen gelaten.... En dan die lammeling van
een jongen.... die heb ik vandaag mijn huis uitgejaagd, die heeft een fiets gestolen,
en nou is zijn moeder dood, en ik weet niet waar ie zit....’
Ellendig snikkend, niet tot bedaren te brengen, gebogen, in eens veel ouder, stond
hij daar, zijn groote zakdoek, een vaste prop, in bei zijn vuisten drukkend, dan tegen
't linker, dan tegen 't rechter oog.
‘O groote god, zuster, en 't is mijn eigen schuld. Ze hebben me gewaarschuwd, de
dokter en de zusters, drie jaar geleden al, verleden jaar toen de laatste komen moest
weer - als ze doodbloedt is 't je eigen schuld - hebben ze gezegd.... Nou is ze niet
dood gebloed, maar toch.... God, god, moeder..’
De zoons namen hem sussend tusschen zich in. Zoo gingen ze gedrieën heen.
Truus, weer terug op zaal, hoorde, door de open bovenramen, hen langs gaan, het
schuivend geloop van den steeds snikkenden vader en het getroost van de andere
twee.
Toen begon ze het lijk af te leggen - de wachtdokter had den dood geconstateerd
- ruimde daarna op, en begon in één ren met het klaar zetten van de gevulde
waschkommen. Op elk naar 't voeteneind geschoven beddetafeltje één, in de kom
het waschlapje, er naast de gezichtshanddoek onderdoek met spons. Uit de laadjes
der nachtkastjes haalde ze: haarkam, zeep, tandborstel en -poeier. Toen telde ze de
polsen, noteerde in 't temperatuurboek.
Om half vijf draaide ze de lichten op, gaf ieder om beurten de meter met een:
‘Word eens wakker, moeder, hoe heb je geslapen, goed? nou, da's heerlijk!’ Haar
eigen stem klonk haar vreemd-hard na het stille fluistergedoe van voorbijen nacht.
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En om half 7 was heel het zaaltje van nu nog zeventien vrouwtjes verzorgd, lagen
ze netjes in hun rechtgetrokken bedden, enkelen weer ingeslapen, te wachten op de
dagzusters die hun de thee zouden komen brengen.
En Truus, na het schrijven van het nachtrapport, trok doodvermoeid met de
wachttasch naar haar kamer, nam een bad, kleedde zich dan. Half acht stapte ze naar
de eetzaal om te ontbijten, ging daarna winkelen in de stad.
De nacht was omgevlógen.
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Scheiding
door M.E. Klinkhamer-van Hoytema.
Zij diende als baboe bij den administrateur van een theeland, waschte en streek de
kleertjes van de kinderen, wandelde met hen in de koele vroegte, maakte hun bedjes
op, elken dag hetzelfde. Zij zag er uit, alsof niets haar beviel en zij toch alles
aanvaardde, dof en geduldig. Lijdzaam en langzaam, plichtgetrouw en lusteloos deed
zij haar werk; als iemand die zich tot iets hoogers voorbestemd waant en in het kleine
wereldsch gebeuren zijn tijd berustend afwacht.
Wanneer zij thuiskwam, kookte zij rijst voor haar man en haar meisje, ruimde den
rommel. Het kind slenterde rond, den ganschen warmen morgen, had niets om mee
te spelen tenzij wat zij buiten vond, keek naar het werken van haar vader, die naaide
voor het tuinvolk of hielp haar moeder de natte wrongen waschgoed van de beek
naar boven dragen. Op het ouwelijk gezichtje teekende zich het doelloos en daadloos
denken over dingen die zij niet begreep, af in den rimpeltrek onder 't voorhoofdje
en den droevig ernstigen blik. De moeder zag het en kende er zichzelf in terug; haar
loome, vereenzaamde gedachten, de leege verveling van de saaie, cirkelende dagen.
Soms, als zij zat voor het huisje en achter de golflijn der paars-bruine heuvels de zon
onderging in gloeiend goudgeel en oranje, was het haar, of zij zoo wel doodgaan kon
zonder er iets mee te verliezen of door iemand te worden betreurd. Niets zou er
veranderen, de zon niet en de dagen niet, alleen zou haar man een andere vrouw
nemen en mevrouw een andere baboe. Het kind, och het kind hield immers toch meer
van den vroolijken, vriendelijken vader dan van de stugge, stille moeder.
Toch was er iets, dat zij wist, te zullen missen: het heerlijk opwindend, het heet
ontroerend spel met de mannen uit den omtrek. Als zij bedroomde, hoe zij hen had
aangehaald met lonkjes en streelingen en zoete woordjes, hoe zij hadden geantwoord
met verlegen gevleide glimlachjes of zelfs met vrijpostige manualen; hoe zij haar
ruw hadden afgestooten en haar het broeiwarm troostgevoel bleef, een miskende
verschoppeling te zijn, van allen verlaten, dan zeeg een zalige zelfkoesterende
tevredenheid in haar, en leek haar het leven de moeite waard. O die behaaglijke
gloeiïng van geheimen triomf, als er een na lang bruut weigeren, onverschillig spotten
of nijdig minachtend schimpen tòch bezweken was, toegegeven had, week geworden
was. En het lauw gewirwar in haar hoofd van angstig gewogen kansen, van gepieker
hoe zij 't opnemen zouden, hoe ver ze wel gaan wilden en hoe zij nog meer
verwikkeling spinnen kon en haar grage verbeelding voeden met bizarre
gebeurlijkheden. En dan de standjes met haar man na elke ontdekking, zijn
ijzingwekkende woestheid. O de dolle voldoening, 't verbodene te hebben volvoerd,
de wilde vrees voor zijn wraak en dan de zoete, zoele verzoening. Zij hield wel van
haar man, maar zich zondig te voelen, was haar een genot. Zij wist niet van groote
woorden: van wet en wellust, 't waren vreemde klanken, die men haar telkens
toeslingerde, zij wist alleen wat zij vurig wenschte.
Een was er, de huisjongen, een brave, goedhartige kerel met een gezonden kop,
die maar niet klein te krijgen was, een hardnekkige dienstweigeraar, dien zij daarom
het hevigst van allen begeerde. Hij lachte haar kalmpjes uit, waar iedereen bijstond,
hielp haar in niets en scheen haar te beschouwen als een koelievrouw. Doch hij was
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nooit ruw tegen haar, door een goedlachsch, minachtend medelijden en een
hooggeboren schroom voor het vrouwelijke in elke vrouw.
En immers ze was lang niet leelijk; een praatje nu en dan tegenover die volle,
sirih-roode lippen, slanken neus en uitdagend soepele gestalte, ontzegde hij zich niet;
alleen zorgde hij er voor, dat hij nooit begon. Haar man vreesde hij geducht: het was
een
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wakkere, pientere Javaan, die met al dat Soendaneezenvolk niet overweg kon en
hooghartig, zich zelf genoeg, zijn gang ging. Hij kende den adat puntig precies en
wist dien met gezag te handhaven. En daardoor liet men hem met zekeren eerbied
in vrede. Hij vroeg niet meer. Hij zocht geen aansluiting bij vreemden. Dat had hij
nooit gedaan, vroeger ook niet verlangd. Het was alles zoo goed geweest eens. Zij
leek juist een vrouw voor hem. Zacht en meegaande was zij; mooi en stil als een
blank beschaduwd meer; met haar zangerig eenvoudige zeggen verraste zij hem
zooals kinderen bekoren.
Hij kende zichzelf niet meer, dat hij nu op den loer lag. Op den loer om haar te
bespieden met den ander, dien hij verdacht en haatte. Met dèzen kerel zou haar het
verraad niet meer ongestraft gelukken. Was 't kind er niet geweest, dan had hij haar
al lang weggezonden. Maar 't kind, dat haar noodig had, boeide hen beiden nog
aaneen.
Het was des avonds stil in 't plantershuis. Wanneer het werk gedaan was en de dag
gedaald in 't oostersch-dichte duister, wanneer de kinderstemmen sliepen in de bezige,
kleine lijfjes en een onberoerde rust lag over 't land, die het krekelgetsjirp niet deren
kon, dan zaten de grooten wakker, lezende of zachtjes pratende, bang, de stemming
der stilte te storen na het forsche geluid van den drukken dag. Het was op zulk een
avond, dat de planter en zijn vrouw bijeen waren in de voorgalerij, toen de achterdeur
opensprong en de baboe, hoorbaar zelfs op haar bloote voeten, ontredderd binnenijlde
en, bleek van schrik, oogpinkelend in den gasschijn, ademloos om bescherming
smeekte. Terwijl zij haar onsamenhangend verhaal uitstamelde, haar man boos, de
jongen, haar huisje.... kroop zij opeens uit de gehurkte houding op en achteruit, het
suffig onstelde gezicht vertrok: aan de voorzijde dook uit het donker boven het
kinderhekje een ander op, die met een bittere klacht aanviel op de gespannen aandacht
van de drie binnen: Lang genoeg had zijn argwaan hem tot stikkens toe bekneld; zijn
heele leven werd door haar vergald. Maar nu had hij gezien, zelf gezien, en nu was
't uit.....
Het van weggestompte woede en trotsch verduwde smart akelig grauwe gezicht
van den inlander, angstbarend goorbruin in 't schelgele licht, knevel en haar als roet
plekkend op de trillende huid, het gaf alles bijeen een jammerlijk en ontzagwekkend
schrikbeeld van uit de diepte opgewoelden, plots fel aanlaaienden hartstocht, het
toonde de gruwbare, grootsche ontstelling van een mensch in alles verpletterend leed.
Hij stotterde meer dan hij sprak, hij stotterde niet nerveus alleen en niet klein verlegen,
maar met hitsend voortschokkende drift en nauw bestuurde spijt, hij bracht de woorden
uit met bevend omslaande klanken als kronkelende adders en na elken zin, als hij
moeilijk slikkend en zwaar ademend zweeg, klapperde het hek, dat zijn hand vasthield,
in de steunsels. Toen hij klaar was, sloot hij de deur bruusk en zonder aarzelen als
een die zich van zijn recht bewust is en zich te handhaven weet. En hij ging heen
zonder meer te zeggen, dan dat hij ‘den ander’ opzoeken zou.
Hij had verteld, hoe zijn vrouw en de jongen door hem verrast waren, terwijl zij,
elk van een anderen kant uit de bijgebouwen komend, elkaar ontmoetten in den
donker en staan bleven.....
De planter greep zijn hoed en volgde den verbolgen Javaan die, naar hij voorzag,
doortasten zou, misschien het mes al meedroeg.
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Schuchter vroeg toen de baboe, of haar dochtertje mocht worden gehaald, het zat
alleen thuis en zou zoo huilen.... Zij zelve durfde niet. Er werd iemand uitgezonden.
Op de planken tepas van het matten huisje, dat de buren bewoonden, zaten bij een
petroleumpitje een paar vrouwen, gehurkt en eenige mannen, gehuld elk in zijn
sarong. In hun midden het kind, wegduikend achter de breede vrouwenschooten voor
't brutaalspeurend licht van de zoeklantaarn. Het keerde eindelijk zijn verwilderd ge-
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zichtje, glinsterend van nagebleven tranen, naar den bediende, die haar halen wlide,
schudde nukkig van neen, stug en met den fieren, steigerenden wil van haar vader.
De vrouwen fluisterden, susten, smoezelden en koosden, het liet zich niet verlokken
of verkonkelen. Eerst toen de moeder onder geleide van mevrouw toegeloopen was,
wat nachtgoed en slaapmatjes uit het kamertje naar buiten bracht en den sleutel
omdraaide, liet het zich meevoeren. In 't groote huis tusschen al de mooie glimmende
dingen, die ze bij dag wel eens gezien had, mocht ze zitten, veilig in de schaduw op
den grond, maar de koekjes die ze kreeg, snapte zij weg, wantrouwig, of zij bang
was voor verraad in elken hoek. De moeder zat er bij en wachtte. Het duurde een
poos, in het zwijgende buiten knarsten nijdige stemmen. En weer smeekte schuchter
fluisterend de baboe, met een schor accent van echtheid in den toon, of mevrouw
hem niet vermurwen kon: hoe zou zij leven kunnen zonder hem, die haar altijd trouw
was geweest, die haar zoo goed verzorgde en van wien het kind zeker niet weg zou
willen. Er klonken stappen aan den voorkant, aarde afstampen van schoenen en
regelmatige schreden op de treden van de stoep.
‘'t Zal wel losloopen’, zei de administrateur, zijn hoed wegwerpend en rondzoekend
naar zijn achtergelaten sigaar, kloppend op de zakken van zijn toetoepjas om lucifers.
‘De kerel was halfdol van woede, haast niet bedaard te krijgen. Hij zei aldoor maar
't zelfde. Ik heb hem wat gekalmeerd door steeds te herhalen, dat er niets gezien was,
dat hij geen recht had op wraak of afstraffing, volgens den adat. Hij wou den ander
maar te lijf. Nu is hij zoover, dat hij vannacht niets doen zal, ook zij hoeft niet bang
te zijn. Hij kan dan nadenken en morgen beslissen.’
‘En wat denk je er van?’ vroeg zijn vrouw.
Hij trok de schouders op, zwaaide met 't luciferdoosje, de sigaar wippend in den
mond:
‘Ja, god, 't mensch is hysterisch, wat wil je met zoo iemand aanvangen? Hij moet
maar van haar scheiden of anders - moet hij 't zelf maar weten.’Toen dronk hij staande zijn glas vermouth uit.
‘Daar is de baas weer.’
Inderdaad verscheen de vage figuur van den inlandér in het halflicht bij de stoep.
Met vastere, kortgeknauwde woorden, sprak hij zijn vrouw aan, verklaarde te willen
scheiden, het nu moe te zijn. Bij elke letter scheen hij de aandoening opnieuw te
moeten bemeesteren, maar hij bracht ten einde wat hij zeggen wilde.
Het kind staarde in de lamp in eerbiedige verbazing over dat mooie, sterke licht.
Nadat zij 't een poosje had bezien, doofden de sterretjes in haar oogen en ze keek
neer, onverschillig van slaap en verveeld door 't onbegrepen gepraat, dat ze al dikwijls
had aangehoord, telkens echter als opgeschrikt, hief zij het hoofdje weer, ongerust
en vaag vreezend voor ze wist niet wat. Doch zij, de moeder, licht gebogen, luisterde
roerloos. In haar strakken blik blonk een geheimzinnige fonkeling als van een
binnenbrandend vuur. Was het de vertering der eenige illusie van vastheid in haar
leven, de wegschroeiïng van wat haars ondanks ten steun stond aan de warreling van
haar eigenwillige grillen, of was het de extatische verwachting van een wonder of
een wiekslag van geluk? De volronde blozendbruine wangen glansden aan de
bedonsde rondingen, de borst bewoog niet zichtbaar; slechts plukte de laaggehouden
linkerhand zonder aflaten aan de kreukelende sarong. De stem buiten veranderde
van toon: bedaard en vriendelijk riep zij het kind. ‘Ga mee naar huis.’ Het keek niet
en kwam niet; het aarzelde angstig. De vingertjes schoven uiteen en plat plooide zich
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't handje op den schoot uit en in, uit en in. Doch terwijl de vader de vrouw weer
aansprak en niemand oplette, schuinde het gezichtje naar hem en 't wit van de oogjes
in den hoek verbreedde.....
Men drong aan, zij stond op.
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En nog durfde zij niet en bleef, een verloren weesje, verlaten tusschen vader en
moeder, kleine bedeesde rechter, met het vonnis in de oogjes en 't verwijt in haar
pleitend lijfje. Zij wachtte tot de moeder opstond en liep toen, verlost, in de armen
van den vader.
Den volgenden dag kwam onder heete tranen de baboe berichten, dat zij den dienst
moest opzeggen om den jongen en om de schande. Voor de scheiding gingen ze nu
naar de stad. In de natglanzende oogen lichtte iets als een glorie of een vage, vreemde
vreugde; en toen zij even later nog eens langs het huis liep om afscheid te nemen,
had zij haar beste baadje en slendang aan, de parasol, een oud cadeau van mevrouw,
nog geprijsd, in de hand en zij groette met opgewekte stem.....

Een vrouw,
door Henriëtte Bolle.
Zij was een vrouw als alle vrouwen,
Zij moest van iemand heel veel houwen;
Zij deed haar plicht, verdiende 'r brood,
Zij was niet rijk, kend' ook geen nood.
Zij had geen gave, geen talent.
Plicht doen, had zij zich ingeprent,
Ze leefd' in alle eer en deugd,
Zonder veel smart en zonder vreugd.
Zij las eens wat, schreef soms een brief,
Ach God! maar niemand had haar lief.
Zij had haar vrienden en bekenden,
Er waren er die haar verwenden,
..................................
Maar niemand, niemand had haar lief.
Zij was een vrouw als alle vrouwen,
Zij moest van iemand heel veel houwen;
Maar niemand vroèg haar vèèl te geven....
Zijn ze niet talloos, die zoo leven?
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Kroniek.
Boekbespreking.
A.M. de Jong, Ondergang, een levensfragment, Bussum, C.A.J. v.
Dishoeck, 1916.
J. van Oudshoorn, Louteringen, Rotterdam, W.L. & J. Brusse's
Uitgevers-Maatschappij, 1916.
Verhalen van ondergang, beide deze nieuwe ‘romans’, maar - het lijkt mij wel even
de opmerking waard - terwijl in den hoofdpersoon van het boek, 't welk O n d e r g a n g
heet, dat wat ondergaat zuiver lichamelijk is, terwijl zijn ziel zich loutert en ópgaat,
mislukken bij J. van Oudshoorn's nieuwen held de ‘louteringen’ volkomen, gaat de
diep beklagenswaardige Eduard nog meer door psychische dan door physieke ellende
en onmacht rampzaliglijk te gronde. De titels dezer boeken hadden dus wel minstens
even goed juist omgekeerd kunnen zijn; op A.M. de Jong's O n d e r g a n g zou
volkomen het woord loutering gepast hebben, zij het dan liefst in het enkelvoud.
Al sinds jaren werd en wordt in vele critieken en litterair-historische beschouwingen
de beweging van 1880, dus der Nieuwe Gidsers, morsdood verklaard. Wel curieus,
wanneer men nu b.v. weer deze beide nieuwe boeken leest, die toch ‘om den dooien
dood’ niet door lijken geschreven zijn, maar door wel zeer krachtig en bewust
levenden. Van Oudshoorn's boek - het is waar - doet op vele plaatsen al eenigszins
ouderwetsch aan; het kon geschreven zijn door Van Deyssel in zijn
excessief-sensitivistische periode (omstreeks '90) en vertoont verscheidene van de thans zonder twijfel verouderde - taaleigenaardigheden der eerste Nieuwe-Gidsjaren.
Maar intusschen - het is dan toch maar van 1916! Niet uw vrome wensch, heeren
critici en essayisten, maar de feitelijke litteraire productie bepaalt den geest van een
periode. Het blijkt, dat er nog altijd jonge schrijvers zijn, die zich gedrongen voelen
een ‘ondergang’ - het onderwerp bij uitnemendheid der prozaïsten tusschen 1880 en
1895 - te beschrijven. Het boek van A.M. de Jong is zelfs - als ik mij niet vergis een eersteling. Het is dan ook, vooral wat de taal betreft, de zooveel eenvoudiger
taal, moderner dan L o u t e r i n g e n . Ook komt het, ondanks alles, langzaam groeiend
sociaal gevoel er veel meer in tot uiting. Toch, als ge mij vraagt, wie ik van deze
beide schrijvers de op 't oogenblik belangrijkste en merkwaardigste acht, dan noem
ik zonder eenig dralen: J. van Oudshoorn. Zoo ouderwetsch hij dan zijn mag, deze
zéér potente beschrijver der impotentie, bij hem vergeleken is de auteur van
O n d e r g a n g een ‘beste jongen’, iemand die er, mits ijverig doorwerkend, wel zal
komen. Iets ánders, misschien, zal de toekomst ons leeren: ik acht de mogelijkheid
volstrekt niet uitgesloten, dat Van Oudshoorn zich zal blijven herhalen, zooals hij
zich nu al herhaalde, of zich door al te ver gaand sensitivisme tot onmacht doemen
(al is hij er thans nog ver van af!) terwijl A.M. de Jong, deze ‘beste jongen’ van nu,
door groeiende kennis der waarachtigste levenswaarden, iets zal bereiken, waar hij
op 't oogenblik ook nog ver van af is, doch dat voor Van Oudshoorn's geaardheid nu
eenmaal niet lijkt weggelegd.
Ook het woord ‘levensfragment’ is nog een reminiscens uit de jaren van '80 - en
vroeger in Frankrijk! - de jaren der ‘tranches de vie’. Doch dat woord moet niet
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afschrikken. Zóó fragmentarisch als het daardoor schijnen kan is O n d e r g a n g niet.
Het is wel degelijk een roman te noemen, ook in den modernen zin van 't woord de held bereikt, door vele avonturen heen, een nieuwe levensfase, ook al sterft hij
aan 't eind - het boek is lang niet slecht
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van compositie. Dat het in dagboekvorm gegeven werd, vind ik overigens jammer,
en zelfs een fout. Stel u voor: een in rijkdom opgegroeid jong man, die zonder, of
bijna zonder geld naar Londen trekt, daar aanstonds tot armoe vervalt, de diepste
materieele ellende doormaakt - hij is beurtelings bordenwasscher, portier van een
tingeltangel, chansonnier, z.g. blinde bedelaar - en niettemin avond-aan-avond zijn
dagboek bijschrijft in keurig litterair Nederlandsch (Kollewijnsch) met puntjes en
streepjes, bepaald smaakvol! En dat waarom? Omdat A.M. de Jong den dagboekstijl
voor zijn boek den meest aansprekenden, misschien ook wel den gemakkelijksten
vond. O, zeker, gemakkelijker is het, zoo maar van dag tot dag korte notities en
beschouwingen neer te schrijven, gemakkelijker dan een goed episch verhaal te
componeeren en in evenwicht te houden! Maar hoeveel schooner werk, dat laatste!
Hoeveel eerlijker, natuurlijker; en hoeveel beter gelegenheid biedt het den auteur,
zich boven zijn stof te verheffen. De heer A.M. de Jong is er nergens boven gekomen;
hij bleef er noodwendiglijk middenin.
Mijn bezwaren trouwens tegen het dagboekgenre heb ik in een vorige kroniek al
geuit. En ofschoon een recensent het voorrecht heeft een schrijver te zijn, die zich
herhalen mag - ja gedwongen is zich te herhalen - tegen misbruik dient toch gewaakt
te worden. Laat ik dus alleen nog maar mogen zeggen, dat wie zúlk een geestkracht
bezitten zou - avond-aan-avond in diepste armoede en ellende een dagboek bij te
houden, en dat wel in perfecten vorm! - niet op de wijze van den held van ‘Ondergang’
te Londen mislukken kan. Het is niet mogelijk - althans A.M. de Jong's boek heeft
er mij geenszins van overtuigd. Zijn mislukking, zijn ondergang, was een al te veel
vooropgezette bedoeling. Welke ‘directeur van fabrieken’ zal om een familieruzie
naar Londen gaan, voor goed en zonder de middelen om althans een paar maanden
rustig te leven en naar iets passends uit te kijken! Het lijkt mij al heel onverstandig
van den heer De Jong, zijn verhaal juist in dezen oorlogstijd te laten gebeuren, juist
nu in zooveel duizenden zaken te Londen ontwikkelde jonge menschen van harte
welkom zijn. Ik weet b.v. zeker, dat de ‘lange Willem’ op bijna ieder uitgeverskantoor
terecht gekund had. Op blz. 32 lezen wij: ‘Ik denk veel over de maatschappij en haar
samenstelling. Ik denk er aan, hoe het mogelijk is, dat men, ondanks bekwaamheden
en werklust, honger kan lijden’. Dit lijkt mij een al heel onredelijke gedachte! De
‘maatschappij’ - ik verdedig haar niet, maar zij dient het dan toch op een of andere
wijze te ervaren, dat daar iemand rondloopt met bekwaamheden, werklust en....
honger! Als zoo iemand nu maar een beetje door de stad dwalen blijft, zich op goed
geluk hier en daar eens aanmeldt, maar alle gebruikelijke en voor de hand liggende
middelen ten eenenmale versmaadt!....
Maar A.M. de Jong wilde het nu eenmaal zóó!
Ik houd het er voor, dat de clou van het boek O n d e r g a n g te vinden is in de
bladzijden 180 tot 185. Daarin vertelt de dagboekschrijver van zijn vroeger weelderig
leven in Holland, van zijn ‘zucht naar raffinement’, en hij zegt: ‘Het was de litteratuur,
die mij had bedorven.’ Hij zegt: ‘De vreselijke boeken van de grote pessimisten
hadden mijn oordeel overweldigd. Ik was tot de overtuiging gekomen, dat het leven
niets was, dan een reeks van de droevigste ontgoochelingen, dat elke verwachting
noodzakelik moest leiden tot een nieuwe, telkens vermoeiender, telkens zwaarder te
dragen teleurstelling. Ik mat alle levensverhoudingen af aan de levens van de nerveuse
hoofdpersonen in de groote litteratuur der laatste vijftig jaren.... Ik voelde mij als
Frédéric uit Flaubert's “l'Education Sentimentale”, die slechts leefde om te ervaren,
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dat vriendschap niet bestaat, dat elk ideaal een prooi wordt voor geslepen intriganten,
dat de
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liefde slechts dient, om de mens tot een voortdurende kwelling te zijn, en bovendien
alleen in zuiverheid kan blijven bestaan, wanneer zij ellendig onbevredigd blijft....
zij verteert zich onophoudelik in de hitte van haar onvoldane begeerten, maar herrijst
tenminste uit haar as als eene nieuwe Phoenix.... Maar de bevrediging is de dood!
Troosteloze gedachte!.... Ik voelde mij als Octave uit de Musset's “Histoire d'un
enfant du siècle”, wiens luttele schoone dagen van overweldigende verrukking slechts
duurden om hem de verpletterende onontkoombaarheid van eeuwig eenzaam te staan
te schrikkelijker te doen beseffen.... Ik voelde mij ten slotte als Jacobsens “Niels
Lyhne”, die telkens zijn zwakke energie aanwendde om naar het geluk te grijpen en
telkens dieper telkens smarteliker werd teruggestoten in duldeloze, jammerlike ellende
en geestelike vernedering, tot hij eindelik aan een schot in de borst, dat op het zelf
gezochte slagveld als een weldaad kwam, in mistroostige overweging van zijn mislukt
en nutteloos leven, stierf.... En in de slotwoorden, die me altijd bij zullen blijven:
“Und endlich starb er dann den Tod, den schweren Tod”.... klonk mij iets tegen als
een machtige zucht van verlichting.... en meer dan eens was ik jaloers op Niels Lyhne
- omdat hij al gestorven wàs....’
Hij vertelt vervolgens van een teleurgestelde liefde, van zijn daarna nog dieper
wegzinken in het moeras van mistroostigheid en pessimisme, en gaat aldus voort:
‘Toen leerde ik op nieuwe wijze Oscar Wilde's “The Picture of Dorian Gray” kennen
en Claude Farrère's “Les Civilisés” en de zwakke Hollandse afspiegeling daarvan,
Teirlinck's “Ivoren Aapje”.... En een nieuw vermoeden werd in mij wakker: dat er
misschien nog iets te halen was uit het leven voor wie de moed had, louter aan zichzelf
te denken, voor wie met de uiterste brutaliteit alle schoonheid, alle gemak, alle weelde
van het aardse leven voor zich opeist, blind voor het onnoemelike kwaad, dat hij
doet, slechts denkend aan dat eene, dat alles-overtreffend-belangrijke, dat heerlikste,
want enige werkelike aller aardse dingen: h e t i k .... Alleen had men te zorgen niet
op een onzalig moment door de zwakte der scrupules te worden aangetast. Met mijn
plots ontwaakte oude heftigheid wierp ik mij in deze nieuwe sfeer.... Ik omringde
mij van schittering en weelde, ik genoot alles, wat ten toppunt gevoerde zelfzucht
iemand kan doen eisen, en een zekere bevrediging, gelegen in de hooghartige,
uitdagende minachting tegenover allen en alles om mij heen, deed mij een tijdlang
geloven, dat ik gevonden had wat ik zocht. Enkele van m'n vrienden, die mij terzijde
bleven in deze vermoeiende jacht naar sensatie, ik zag het wel, zochten allen iets,
dat het onvindbare vervangen moest. Af en toe voelde ik pijnlik scherp, dat ze allen
wrakken waren, die een surrogaat zochten voor wat ze eens bezaten, maar
onherroepelik verloren meenden. Ik maakte mijzelf wijs, dat ik als superieure geest
boven hen allen stond, en leefde, zooals ik deed, uit de zuivere overtuiging, dat al
het andere ter wereld klein, onzinnig en goed voor stumperige dwepers was.... Ik
streefde er naar, een volmaakte “geciviliseerde” te worden, een harde, hooghartige,
geraffineerd wrede levenskunstenaar.’.... Enzoovoorts! Ik onderstelde dat deze
bladzijden den clou van het boek O n d e r g a n g geven, omdat ik er bijna van
overtuigd ben, dat bij A.M. de Jong, den schrijver, al lezende die ‘vreselike boeken
der pessimisten’, de gedachte is opgekomen: hoe zou het al die geraffineerde
levenskunstenaars wel zijn vergaan, als zij b.v. eens plotseling zonder een shilling
op zak in Londens straten hadden gestaan en moesten zoeken naar een middel om
hun honger te stillen? Hoe heilzaam zou dat zijn geworden voor velen hunner! Zou
dat niet de eenige manier voor hen geweest zijn om te leeren ontdekken, wat werkelijk
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het leven inhoudt, wat de diepste en zekerste levenswaarden zijn? En hij, de auteur,
in zijn verbeelding,
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stortte zichzelf in dit vreeslijk avontuur en vond de hoogsten menschelijken adeldom
in een toch zoo verwerpelijk schijnend vrouwspersoon in White Chapel: Kitty, die
haar kind heeft uitbesteed bij goede, fatsoenlijke menschen, het kind, waarvoor zij
zich ganschelijk opoffert, en dat gelukkig opgroeit, met haar moederschap onbekend.
En méér dan dat vond hij: eerlijke, onzelfzuchtige trouw, kameraadschap, hoop
op een betere toekomst door de grootsche toewijding van duizenden arbeiders aan
een zaak, die voor hén nog geen voordeel brengen kan.
Zou ook J. van Oudshoorn's held, die der L o u t e r i n g e n , geestelijk te redden zijn
geweest op de wijze van ‘Long Bill’? Ik twijfel er sterk aan. De hoofdpersoon uit
De Jong's roman is een gezonde, sterke kerel - wat voor proeven met zichzelf had
hij al genomen vóór hij in Londen aankwam! - tegen van Oudshoorn's Eduard, meer
dan tegen Emants' Liefdeleven-heldin, hadden zich Schartens opmerkingen omtrent
de pathologie in de litteratuur kunnen richten. En toch, welk een hoogst interessante,
ja op vele plaatsen mooie prozawerken zouden ons onthouden zijn, had van Oudshoorn
zijn W i l l e m M e r t e n s ' L e v e n s s p i e g e l en zijn L o u t e r i n g e n niet
geschreven! Het nieuwe boek - ik zeide het reeds - is in zeker opzicht een herhaling
van het andere. De langzaam waanzinnig wordende mislukkeling, die Willem Mertens
heette, was nog niet zóó'n geraffineerd en verslaafd eroticus als de Eduard der
Louteringen; misschien ook gaat dit nieuwe werk alleen maar psychologisch en
sensitivistisch verder, dieper; in elk geval, er bestaan vele punten van overeenkomst
tusschen de beide rampzalige verlatenen, die de hoofdpersonen van Oudshoorn's
boeken zijn. Bij beiden zijn verderfelijke aanleg en verwaarloosde opvoeding oorzaak
van hun ongeluk, beiden kenden al in hun prille jeugd de verwoestende overgave
aan geheime zonden. Willem Mertens leed misschien nog meer onder schaamte en
schuwheid, Eduard Verkoren schijnt er althans meer en meer in te slagen zich wijs
te maken, daarover heen te zijn. Hij veracht zijn medemenschen - althans de
mannelijke - bijna globaal en voelt zich enorm superieur. Was mijn bezwaar tegen
't eerste boek al, dat de auteur excessen van sensitivisme begaat, m.a.w. dat hij
sensaties van zijn hoofdpersoon vermeldt, waarvan de juistheid door anders
aangelegde lezers-naturen niet meer te controleeren valt (ik wees er reeds destijds
op, hoe van sommige dezer opmerkingen het tegenovergestelde even aannemelijk
schijnen zou) in nog sterker mate geldt dat bezwaar tegen L o u t e r i n g e n . Deze
kwasi-objectieve verteltrant is in zijn wezen al te subjectief. Geen Emants constateert
hier feiten, woorden, daden, die wij herkennen kunnen, maar een Oudshoorn deelt
de zielsondervindingen - maar amper tot bewuste gedachten geworden - van een
erbarmelijke zieke mee in woorden en zinnen waarvan de juistheid telkens aan onze
contrôle ontsnapt.
Wij betwijfelen trouwens sterk, vooral in het begin - als Eduard toch zoo'n kind
nog is - of werkelijk, zooals de auteur het voorstelt, het die woorden zijn waarin zich
dat kind van zijn sensaties bewust wordt. O, er is telkens veel fijns en moois van
teere bewogenheid en wij stellen hevig belang en doen ons best zoo ver mogelijk
mee te gaan. Zoo b.v. bij dit stukje (blz. 31-32) zijn wij eerst nog één-en-al
bewondering: ‘Naar bed met den bengel, naar bed, naar bed,’ schetterde zijn oom
van uit de huiskamer, en achter Cato aan begon hij in het reddelooze duister van de
smalle trap te klimmen. Het leek verder alles een bange droom. Hier niet en ginds
niet. In de kleine winkel met de schuw-waaiende lichtschijnsels klemde hij zich aan
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Cato's rokken vast. De moed ontzonk hem om alleen te blijven en toen in zijn
slaapkamer Cato de kaars had aangestoken, de gordijnen dicht getrokken en met een
wanstaltig-bevende
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schaduw op de hooge wand hem begon te verlaten, was hij op het punt in weenen
uit te barsten. Zij had haar uitgaanskleeren reeds voor eene eenvoudige
blauw-katoenen japon verwisseld, omdat zij zoo laat nog in de winkel en de bakkerij
te doen had, en terwijl zij, alvorens de deur voor goed te sluiten, hem nog eenmaal
wel te rusten wenschte, viel het hem op hoe echt meisjesachtig zij er weder uitzag
in haar kort uitgesneden jakje zonder halskraag. Het zoo wereldsche kermisgedoe
scheen haar ongerept te hebben gelaten. Een flauwe hoop lichtte nog in hem op, dat
het komende toch dat in strenge rust bezonken, allerfijnste wezen mocht’ enz. Bij
deze laatste zinnen tastte ik plotseling in de leegte, verloor ik de overtuiging der
echtheid. Hoe, zouden dit de gedachten van een jongetje zijn? En niet veeleer de
woorden des schrijvers, zijn zeer litteraire woorden, waarin hij, tevergeefs, getracht
heeft de half of kwart bewuste jongensimpressies samen te vatten?
Ik sprak nu nog niet eens van de vele beschrijvende woorden, die mij àl te
persoonlijk, al te subjectief lijken, uitdrukkingen als: ‘mulle kamerhoeken’,
ouderwetsche Nieuwe-Gidsigheden als ‘hooge smalle alskerkvensters’, ‘morgenheid’
- hoe is het mogelijk, dat deze schrijver de liefhebberij ervoor uit de jaren van '80 en
'90 zoo intact heeft weten te houden, òf deze nu nog zoo liefdevol overnam, na al
wat sinds die eerste, die Sturm-und-Drang jaren der litteraire beweging toch ook in
het Nederlandsch geschreven is! Heeft voor hem de tijd een kwart eeuw stilgestaan?
Dit alles belet niet, dat Oudshoorn's nieuwe boek, evenals het vorige, van een
diepe, soms verbijsterend helle menschelijkheid is, het lijden van zijn held een lijden
van alle eeuwen, en dat de schrijver er telkens en telkens weer in slaagt, de schoonheid
die hij in dat lijden gezien heeft - schoonheid als van een giftig bloeiende paddestoel
in lantaarnbelichten kelderhoek - ook voor ons duidelijk te maken. Het zijn niet enkel
afschrik en medelijden die ons bij de lezing vervullen, doch ook een ontroerd besef,
hoeveel edels hier in treurige zelfslooping verloren ging. Willem Mertens en Eduard
Verkoren - één medemensch hebben zij dan toch gevonden, die hen dorst lief te
hebben zonder schaamte of terughouding, als een broeder - en deze ééne broeder,
hoeveel anderen zal hij hun nog bezorgen?
Een ‘kwestie’, belangrijker stellig dan die der pathologie in de litteratuur, en
waarover in den laatsten tijd wederom - als eigenlijk immer en immer! - ‘zwaar’
wordt ‘geboomd’, is die der ethiek, der moraal in de kunst, in de letteren vooral. Het
lijkt mij niet onbelangwekkend ook deze ‘kwestie’ (de aanhalingsteekens beduiden,
dat zij voor mij geen kwestie is!) eens te bezien in het licht van een schrijversgeest
als die van J. van Oudshoorn. O zeker, men zou ook thans weder en met niet minder
recht dan toen Zola's La Terre pas verschenen was, kunnen volhouden, dat geen
boeken met meer succes de deugd bevorderen dan die waarin de ondeugd zóó
afschrikwekkend leelijk voorgesteld wordt. Wie Oudshoorn's boeken met aandacht
doorgelezen heeft, zal niet zonder diep-innerlijken terugschrik sommige straatjes en
kroegjes kunnen inkijken.... Allemaal waar! Maar dat neemt niet weg, dat werken
als deze van doel of strekking a-moreel zijn, ik bedoel niet moreel en niet immoreel,
maar zonder éénig ethisch doel of moreele strekking. Den schrijver prijzen om den
afschrik, dien hij weet in te boezemen, het zou dus een leugenachtig vleien zijn.
En toch lijkt het mij volkomen waar, 't geen mej. Dr. A.C.S. de Koe in O n z e
E e u w van Februari schrijft op blz. 238, waar zij deze vraag stelt: ‘Is de mensch in
den volsten zin van het woord een eenheid of zijn z'n intellectueel, z'n aesthetisch,
z'n ethisch besef volstrekt gescheiden krachten, die beurtelings kunnen werken,
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weten-
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schap van onzen tijd heeft ons de onderscheiding leeren beschouwen als een wijze
van voorstellen, die ons het denken gemakkelijker maakt, maar die tevens tot geheel
onjuiste gevolgtrekkingen aanleiding heeft gegeven. Het is een tijdelijke analyse,
die geen verkeerde denkgewoonte worden mag. Wat wij doen, doen wij ten slotte
met onze geheele persoonlijkheid, en terwijl ons aesthetisch wezen, om 't zoo maar
eens te noemen, geniet, is ons ethisch wezen niet afwezig en kan 't gebeuren, dat we
daarin juist een gevoel van teleurstelling, van neerslachtigheid ontwaren. Niets in
ons, dat waarlijk leeft, kan, onder welke omstandigheden ook, opeens geheel zwijgen.’
Helaas is deze, haar fundeerende beschouwing wel zoowat de eenige, die mij juist
lijkt in mej. de Koe's achtenswaardig, immers met zooveel warme overtuiging
geschreven artikel. Wat zij op dit fundament heeft opgebouwd lijkt mij scheef en
verkeerd: de eisch b.v. dat de ‘sfeer, waarin de schrijver ons doet leven, verheffend
en verkwikkend zij’, de gevolgtrekking dat ‘ethische waardeering bij een roman
geoorloofd is’. Ook mej. de Koe noemt het werk van Oudshoorn, noemt dat van
Couperus, Coenen, Emants, spreekt ook van Robbers, Boudier-Bakker, Top Naeff.
En zij zegt: ‘Naast alle genot laat ook deze lectuur de onbevredigde vraag na (vragen
zijn gewoonlijk onbevredigd. H.R.) of er dan geen andere menschen zijn uit te beelden
in dezen tijd, waarom nergens een naar-hooger strevend karakter, een
leven-overwinnende persoonlijkheid onze auteurs tot een levende schepping
inspireert’. En zij vraagt verder: ‘Is dat alleen toe te schrijven aan het feit dat zij een
bepaalden kring of een bepaald genre menschen willen teekenen - of valt zelfs de
mogelijkheid van die andere karakters buiten hun levenservaring? Gelooven zij wèl
aan het bestaan van andere menschen dan dit zwakke of materialistische geslacht, al
begeeren zij die niet uit te beelden, of vermoeden zij zelfs niet de realiteit van andere
levens?’ Zoo onvriendelijk, als zij daar staat, zal deze laatste vraag wel niet bedoeld
zijn - maar toch, één terugvraag: heeft mej. de Koe, in het vuur harer rede, niet
gemerkt, dat haar rhetorische vragen iets onnoozels hebben? Zij spreekt telkens van
hen die ‘weten te lezen’, maar is zij wel zoo heel zeker zelve tot die uitverkorenen
te behooren?
De mensch is een éénheid en ook zijn gave uiting, het kunstwerk, is er een. Een
boek heeft een ziel, een geest. Dat is wat er het e i g e n l i j k s t e in is, de e s s e n t i e .
En deze géést is het, die wij tot ons moeten laten spreken, als wij lezen. Ik zal niet
zeggen, dat de inhoud daar niet mee te maken heeft; álles heeft er mee te maken;
maar het is het mysterie der kunst, dat wij nooit kunnen verklaren hoe haar geest
ontstaat. Houdt gij van een mensch omdat hij deugdzaam is? Neen, gij houdt van
hem, omdat hij u aantrekt! Bewondert gij een mensch, omdat hij vele braafheden
deed, vele slechtheden naliet? Neen, gij bewondert hem, omdat hij een persoonlijkheid
is.
Mej. de Koe citeert uit een critiek op Ary Prins' Heilige Tocht ‘dat het naturalisme
de houding is van hen, die er aan wanhopen het Leven te zullen begrijpen, en in hun
wanhoop slechts één uitweg zien, het Leven, dat niet verstaan kan worden, aan te
nemen als een feest van zinsindrukken, het waar te nemen in zijn schoone verschijning
en zich daartoe te bepalen.’ Welnu, het was juist naar aanleiding van dienzelfden
H e i l i g e n To c h t , dat ik indertijd in deze kolommen nadrukkelijk wees op de
geestelijke essentie van een kunstwerk als het eenige dat zijn waarde bepaalt, en als
iets volkomen onafhankelijk van -isme in kunst of levensrichting (van realisme,
naturalisme, idealisme, pessimisme, optimisme). De ware kunstwerken verschillen
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slechts in graden van adeldom, en de lezers in zooverre zij in staat zijn dezen adeldom
te onderkennen, te waardeeren, te genieten.
H.R.
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Prenten van Albert Hahn, Eerste bundel, De oorlog. Drukkerij L.
Velleman, Amsterdam.
De oorlog heeft vele kunstenaars geïnspireerd tot het maken van teekeningen, waarin
zij hun eigen stemmingen, hun persoonlijke inzichten in dit wereld-gebeuren
weergeven. Naast de afbeeldingen

ALBERT HAHN. VENETIAANSCHE NACHT (IN HET OORLOGSJAAR

1915).

van veldslagen, bestormingen, ontploffingen, enz. door oorlogscorrespondenten ter
plaatse opgeteekend (of gefantaseerd) zijn er in tal van binnen- en buitenlandsche
periodieken, prenten verschenen, die nu eens met lichten spot, dan met fellen haat,
met ironie of met afgrijzen, den oorlog in het algemeen, de een of andere staatkundige
partij of figuur in het bijzonder, hekelden.
En het is juist in deze groep oorlogsprenten, dat de persoonlijkheid van den
kunstenaar sterk naar voren kan treden, dat wij hem leeren kennen in zijn gevoelens
tegen de een of andere nationaliteit, zoowel als tegenover den oorlog en de gevolgen
daarvan, maar tevens in de wijze waarop hij zich uitspreekt.
Zoo is er een zeer sterk en opmerkelijk verschil tusschen Raemaekers, die door
zijn oorlogsprenten een ongekende reputatie verkregen heeft, en Albert Hahn. Dit
verschil schuilt in den inhoud en in het uiterlijk van beider werk. Raemaekers teekent
los en luchtig, illustreert een gedachte (die veelal anti-Duitsch genoemd zou kunnen
worden), Hahn maakt van een prent een grafische compositie. De gedachte beheerscht
bij Hahn natuurlijk het geval, en deze is minder tegen de een of andere nationaliteit
dan tegen het gruwelijke van den oorlog in het algemeen gericht, maar tevens is hij
in den goeden zin des woords zwart en wit-kunstenaar, d.w.z. hij weet zijn zwart en
wit in de teekening tot een schoon harmonisch geheel te maken. Wij apprecieeren
dan ook in Hahn niet de rappe vlugge neergeschreven opwelling, die scherp en raak,
hatelijk en grof kan zijn; maar de bezonken gedachte, die wel fel en bitter is,
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somwijlen met een lichten spot, maar daarbij zeker en bewust, overwogen en
doordacht; verwerkt met een vastheíd die aan schier iedere prent een decoratieve
schoonheid geeft.
Ik zou er velen in dit boekje kunnen aanwijzen die van vinding en uitvoering
voortreffelijk zijn.
Hoe goed zijn die twee wilden, die het oorlogsnieuws lezen en tegen elkaar zeggen:
‘Zijn die Europeanen niet die lui, die ons zendelingen sturen om ons te beschaven’.
En hoe strak als teekening is niet de herbouwing van de Kathedraal van Rheims;
maar als geheel een van de mooiste is de ‘Venetiaansche nacht in 't oorlogsjaar 1915’,
waar, boven een door maanlicht beschenen kanaal, een Zeppelin zweeft.
Waarlijk dit bundeltje van Hahn's prenten geeft 't droeve, 't gruwelijke, 't
monsterachtige van dezen oorlog, maar steeds zoo dat de kunstenaar er boven staat.
R.W.P. Jr.
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Joh. Vlaanderen.

JOH. VLAANDEREN. IN HET GEULDAL.

Eenige jaren geleden hebben een aantal mat-blonde, intieme landschappen in
waskrijt van Joh. Vlaanderen de aandacht getrokken in den kunsthandel De Vries te
Arnhem. Zij vielen in het oog door de liefde en nauwgezetheid, waarmede zoowel
het karakter als de stemming van het land gegeven waren. Men voelde er een droomer
in, een dichter, wiens wijze van droomen uiten nog aan het worden was; iemand die
een gevoeligen kijk en groote liefde voor de natuur verbond aan volharding; die niet
met den oppervlakkigen schoonen schijn zich tevreden stelde, maar wien de drang
om met algeheele intensiteit door te dringen in zijn onderwerp, deed worstelen met
de materie; iemand dus, die zocht naar een eigen uitbeelding van een eigen
aandoening.
Verleden jaar hingen in A r t i twee olieverfschilderijen van hem; twee
boschgezichten, die bij hun stillen, donkeren toon, hun bescheiden voordracht, daar
zeker alleen door den nauwlettenden bezoeker zullen zijn opgemerkt, en waarin,
voor wie den schilder reeds kende, een verder stadium van zijn streven te bespeuren
viel.
Nu komt hij te Arnhem met een geheel overzicht van zijn werk uit: een groot aantal
schoone waskrijtteekeningen, o.a. een van zeer groote afmeting; een, als een oud
schilderij aandoende, afbeelding van boerderijen met land en boomen; ook aquarellen
en krijtteekeningen uit zijn eersten tijd, flets en soms slap, en onvast nog geteekend,
maar waarin toch reeds die zucht naar karakter-uitbeelding voelbaar is; ingewikkelde
brokstukken natuur meest, groote velden met bloemen, waar elke bloem geteekend
werd; uitvoerige boomstudies met potlood, krijt of penseel.
Nooit was hij tevreden met het aangeven van een toon of groote lijn; nooit maakt
hij zich er af met een impressie; van het oudste werk af, is een boom op het verst
gelegen plan uitvoerig behandeld; is aan elken tak recht gedaan, is een boschje
eikenloof te onderscheiden van ander gewas en zijn de kiezelsteentjes op het tuinpad
weergegeven.
Uit de laatste twee jaren zijn eenige zeer schoone teekeningen met dunne zwarte
olie-
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verf op wit of crême linnen van uitgebreide boschgezichten, studies voor zijn
schilderijen, maar die op zichzelf reeds als een schilderij in wit en zwart te
beschouwen zijn, wijl de aandoening van de natuur er krachtig en teer in is
uitgesproken. In deze teekeningen, alsook in het laatste groote schilderij, voelt men
den teekenaar los komen. Zijn techniek is er sterk gegroeid. Zijn lijn is leniger, voller
en levendiger. Zijn schildering is krachtiger, frisscher. Rank weet hij een tak te doen
wuiven. Luchtig, atmosferig en toch vast en stevig, is zijn grond, woelig en levend;
nochtans ademt alles buitenrust. Nooit vraagt een boom afzonderlijk de aandacht,
altijd is deze als eenheidsdeel van het geheel daarin opgelost.

JOH. VLAANDEREN. SEPTEMBERDAG.

A.O.

Jan Wittenberg bij Blussé en van Braam te Dordrecht.
J.H.W. Wittenberg, in 1886 te 's Gravenhage geboren, werkte onder Floris Arntzenius
en W. van Konijnenburg en was leerling der Academie van Beeldende Kunsten
aldaar. Hij kreeg steun in 1911 uit het bekende legaat ‘Vrouwe Vigelius’ en daarna
gedurende drie jaren de z.g. koninklijke subsidie. Hij werkte in Zeeland (1913 en
1914) en ook te Dordrecht. Woont thans te Rhoon.
***
Als men in een of andere zaal binnentreedt, waar allen te gelijk aan het woord zijn,
dan zijn het altijd de grootste schreeuwers, welke de overhand krijgen. Voor de
stillen, de meer bescheidenen-van-aard is er weinig of geen kans zich te doen hooren
of verstaanbaar te maken. En toch kan het zijn dat, als er even stilte is in dit ‘brouhaha’
van klanken, er plots, heel onverwachts een machtig fijn woord gesproken wordt
door een dier stillen.
Dit is de reden, waardoor dikwijls de groote, gemengde tentoonstellingen van
schilderijen zoo zeer vermoeiend zijn en onsympathiek. Immers, er zijn er veel te
veel gelijktijdig aan het woord.
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Slechts op de kleine tentoonstellingen van werken van enkele eender-gestemden
of van één schilder, is er kans, dat men de fijnere dingen hoort, die onder het fanfare
der hardere klanken in de menigte zouden verloren gaan.
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Tot dezulke stillen in den lande behoort Jan Wittenberg. Het is alsof uit zijn werk
een zacht geneuried wijsje opklinkt, alsof hier een gevoelig woord wordt gesproken,
waarbij alles opzettelijk vermeden werd, dat op effect-bejag gelijkt.
Ik ken dezen jongen schilder niet, maar ik zou mij zeer moeten vergissen, zoo hij
geen fijn man was, bescheiden - gevoelig, w a n t i n z i j n w e r k i s z i e l .
In de kleinste pochade's, dingen van luttele centimeters oppervlak l e e f t i e t s ,
dat bij blijft, ook lang nadat men de tentoonstelling heeft verlaten. En dat mag nog
wel eens gezegd worden: Wij hebben in Holland veel knappe schilders. Maar wat is
knapheid?

JAN WITTENBERG. PRONKPOMPOENEN.

Is kunst zonder hart niet als een vogel zonder zang?
Deze Wittenberg is geen hemelstormer, maar hij is een, die wederom bewijst, dat
het waarachtig nog niet uit is met het ‘tableau de chevalet’ en dat, al neigt veler
wezen en talent, doch ook veler verlangen naar het monumentaal-decoratieve, er
toch ruim plaats moet open blijven voor mannen als Verster, Voerman, Karsen,
Daalhoff, Mankes en dergelijken, om slechte enkele namen te noemen.
Zie hier tevens verwantschap aangeduid van het werk van Wittenberg met de
hiergenoemden en het kader, waarin dit past
Men voelt het ook aan de stillevens vooral, zie het hierbij afgebeelde stilleven
‘pompoenen’ (No. 18 van den catalogus), dat de geest van Verster over dezen schilder
is vaardig geworden, niet alleen door het onderwerp en door de plaatsing dezer
siervruchten op spiegelend glas, maar bovenal door de strakke lijn. Zooals op dit
kleine schilderij, evenals op al de andere stillevens, het lichtspel op en om en over
deze eenvoudige dingen eenvoudig is gegeven, zooals een enkele bloem te droomen
staat in een fijn blauw-groen potje en dit samenspel van teêre kleuren ook teêr is
uitgesproken, daarmede bewijst Wittenberg, dat hij als droomer in zijn ivoren toren
van het stilleleven, het stilleven weet op te voeren tot eene schoonheid van hoogere
orde, eene schoonheid d i e n i e t b u i t e n , d o c h i n d e n m e n s c h z e l v e
levend is.
O.v.T.
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Jo Koster.
Ze was een hardwerkend meisje, ze was de jongste uit de klas en ook de knapste, de
eenige die wat w i s t ; er waren er wel meer met goede handen en goede oogen, wel
meer die geestdrift, en wat te zeggen hadden; maar zij was de eenige, die werken
had geleerd. Al jong was ze te Dordt bij Roland Lary in de leer gekomen en van dit
degelijk onderwijs had ze dadelijk weten te profiteeren. Ik zie haar nog met haar kort
geknipte haren, haar frissche roode wangen, boven het groote schilderschort,
eenigszins stug tegen de medeleerlingen, onafgebroken aan het werk. Als dan Huiberts
met z'n grimmig-norsche gezicht, (hoe goed kan ik mij die slecht-geluimdheid nu
verklaren), de fluweelen baret scheef, de handen in de zakken, ons hoog, koud lokaal
in den toren van het Rijksmuseum binnen-
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stapte en de ronde deed, klaarde z'n gezicht bij haar wat op. Hij stond even stil,
goedkeurend mompelend: ‘Hier komen we bij de artieste’, maakte een enkele
opmerking en verdween met een: ‘'t Komt wel! 't Komt wel!’

JO KOSTER. ‘AARDAPPELEN ROOIJEN’.

Het is ook gekomen. De eenige, van wie uit die groote klas meisjes iets geworden
is, is zij. Ze had al een eigen atelier, toen nog niemand van ons zoo'n wonderding
aanschouwd had, en ternauwernood was het eindexamen volbracht en de akte
middelbaar gehaald, of ze werkte van 's morgens tot 's avonds; groote stillevens in
olieverf en model. Ik herinner me, dat ze een advertentie plaatste: ‘huisnaaister
gevraagd’, om op die manier goedkoop aan model te komen. Ze wist zich altijd te
redden. Ze naaide haar eigen japonnen, speelde piano, kookte, als 't moest, haar eigen
potje, en zoo wist ze ook door te blijven werken, nadat ze te Rotterdam als leerares
aan de academie werd geplaatst, en zag ze kans later, met het daar verdiende geld
naar Parijs en Brussel te gaan studeeren.
In Frankrijk's hoofdstad bezocht ze het atelier Colarossi - waar o.a. ook Breitner
gewerkt had - een vrij atelier van een aantal zalen, door een oud Italiaansch
schilders-model gehouden, en waar toen Dagnan Bouveret, Rixens en Courtois af
en toe kwamen corrigeeren. Te Brussel werd ze de beste leerling van Blangarin, een
schilder van weinig beteekenis, maar een leermeester bij uitnemendheid, die in één
maand tijds méér aan zijn leerlingen wist te geven dan anderen in vele jaren; iemand,
die dadelijk elks zwakken kant zag en duidelijk wist te toonen. Hier kwam Jo Koster
flink vooruit; maakte ze veel knappe portretten in pastel - waarvan er verscheidene
in de academie te Rotterdam geëxposeerd werden - en schilderde levensgroote
naaktstudies op haar eigen atelier, waar o.a. ook Emma Verwee en Marguerite
Verboeckhoven werkten.
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Na deze studiejaren, dit halve meeleven in de artistiek-mondaine Brusselsche kringen,
waar haar aard niet wezenlijk naar neigde, trok ze weer naar Holland; richtte te Zwolle
een teeken- en schilderklas op, waar vooral ook haar handigheid met de naainaald
te pas kwam, en ze ontwerpen voor borduursels liet teekenen en uitvoeren.
In de zomermaanden trok Jo Koster naar Staphorst, leefde het leven der boeren
mee, schilderde de arbeiders op het land, de vrouwen en kinderen in huis en raakte
verzot op hun typische kleederdrachten, op de kleurige interieurs, waarvan het bonte
met haar smaak voor kontrasteerende kleuren overeen kwam.
Dat zij met deze kleurige doeken, deze bonte, vaak bij zon geschilderde
binnenhuizen, in het land van een Neuhuys, een Israëls, en Kever; het land der luchten
van een Maris; het land van mist en regen, geen succes had, is te begrijpen. Zij
verkocht weinig, maakte moeilijke en troostelooze jaren door.
Toen bouwde ze een eigen huisje te Hattem, midden in de zonnige velden, volgens
eigen ontwerp, met eigen geborduurde lappen versierd; en in deze mooie omgeving
vond ze den moed om hard te werken, ondanks alles.
Groote en kleine schilderijen ontstonden hier, knap, maar aanvankelijk zonder
atmosfeer. In een bloemenveld met boomengroep er achter, schilderde zij met het
penseel elke bloemsoort, elken papaverbol, elken knop, elk op- en neerbuigend
steeltje; en elke boom had zijn eigen karakter; maar de atmosfeer, die aan het
landschap schoonheid geeft, miste men er in, en de figuren waren, hoe goed ook
bestudeerd, zonder leven.
Kranig volhardend in nauwgezette natuurstudie, werkte zij voort, zonder
effectbejag, of zucht om het publiek te behagen; ook zonder een eigen drang naar
die ‘schoonheid’, waar het oog genot in vindt, daar ook zij zocht naar expressie. Ze
werkte in gestadige zelfbeheersching, met het uitsluitend streven, de materie machtig
te worden, het materiaal te leeren kneden naar haar wil. Haar werk uit 1915 en '16
doet denken aan een lang in boeien gekluisterde, wien eindelijk de knellende banden
met één slag zijn ontvallen, zoodat de lang bedwongen levensdrang zich nu kan doen
gelden. Niet met de volle lichte blijdschap nog; veeleer als bij een die den druk nog
te na voelt in de leden, maar die slechts te leven heeft en zich te laven aan de
zomerwarmte om tot volle rijpheid te komen.
In de ‘wuivende rogge’ begint ze te zien, hoe ze door concentratie een moment in
zich zelf kan vastleggen en 't dan geven, zonder zich te laten afleiden door 't
bestudeeren van de détails en ook zonder den invloed van weersgesteldheden.
Wanneer we dit nieuwe werk met het oude vergelijken, valt het te duidelijker in
het oog, dat Jo Koster door deze lange periode van ploeteren en vechten is moeten
gaan, om te komen waar zij wezen wilde; ziet men te duidelijker nu, wat zij altijd
gewild heeft: een brok reëel, krachtig buitenleven in volle intensiteit beelden. Een
portret van het landschap in den atmosferischen toon; met al de nauwkeurige
plansaanduidingen, met al het karakteristieke van huizenbouw en boomengroei en
van den bodem; met de verschillende soorten van gewassen duidelijk afgescheiden:
het gras, de bloemen, de granen, het afgemaaide stoppelige veld, de versch omploegde
aarde, het rijp vooroverhangen der volle roggearen en de opgebonden schooven. De
aardappelvelden, duidelijk afgescheiden van den reeds omgewoelden grond, waar
de vruchten nu te drogen liggen. Het portret van het land, zooals zij het te Hattem
buiten om zich heen waarnam, met de arbeiders soms er in werkzaam..
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Reëel, jong, frisch, krachtig geeft zij het nu; modern gevoeld, modern aanschouwd.
Levendig, bewegelijk opgezet, geteekend veeleer. Uitlaaiend is het soms, niet van
lichte vreugde, maar van welbewuste, lang bedwongen kracht.
A.O.
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Teekeningen van Jacob Bendien.
Van Jacob Bendien heb ik op de Onafhankelijken wel een genre schilderijen(?)
gezien, waaruit niets anders wijs te worden was dan een soort accoladen of slingers
met druppels er aan, in kleuren die even levenloos waren als de vormen. Nu hij zijn
fantasie op andere, en m.i. betamelijker wijze doet werken, laat hij een soort barokke,
soms anorganische koppen zien, die op de physionomieën van menschelijke typen
gebaseerd zijn. Zij hebben soms zwaar uitgeholde partijen om de oogen, geen
achterhoofd, of naar binnen gaande neuzen, het zijn een soort caricaturen, waarbij
men echter naar de kijk van den teekenaar op het object te zoeken heeft; ze zijn noch
grappig noch gruwelijk, eer zou men zeggen: met overgevoeligheid ondergaan. Een
enkele maal is het een gansche compositie, b.v. van een soort vergadering in een
consistoriekamer, en het doet goed te zien, hoe bij zulk een vaster doel van
karakteriseeren, de typen zoo geslaagd zijn en tezamen zelfs een heel drama vormen.
Nu is dit zonder twijfel een gevaarlijk genre. Het verband tusschen visie en
weergave is nauwelijks te controleeren bij dergelijk afwijken van de natuur, en ik
kan mij voorstellen dat op sommigen deze met caligrafische properheid gemodelleerde
maskers den indruk maken van Spielereien zonder veel zin. Mij doen ze aan als wel
echt, als werkelijke reproducties van indrukken, die de geest van den maker opnam.
Ik zeg de geest; men zou ook kunnen zeggen dat het zijn ziel was, die deze impressies
ontving, van verschijningen die wij somtijds meenen te kennen en te herkennen.
Maar dan is het toch niet duidelijk genoeg altijd, wat de verschijningen hem hebben
gedaan en hoe hij er op reageert.

JACOB BENDIEN. EXPRESSIEKOP.

Intusschen zijn deze verbeeldingen van melancholieke mannengezichten en vreemd
glimlachende vrouwen, van pedanten en droomers, grimmigen en precieuzen,
interessant genoeg, en dit misschien nog des te meer waar zij komen van iemand die
voor kort scheen te gelooven in een beeldende kunst buiten alle relatie met de
werkelijkheid.
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Herman Heyenbrock in het Panorama.
Heyenbrock's tentoonstelling, de eerste die ik van hem zag, werd aangekondigd als
die van den schilder der grootindustrie. Hij is dit inderdaad, toch zou hij, wat de
opvatting en manier aangaat, wellicht evengoed de schilder van de klein-industrie
kunnen wezen; het is juist de grootheid, de grootschheid, die zoo weinig tot haar
recht komt in zijn schilderijen. Hij is en blijft, met al zijn knapheid, kennis van de
technieken, van de toestanden en het werk, eenigszins een schilderijmaker, de man
die een pittoresk geval ziet en exploiteert in die geweldige aspecten die staal, steen,
vuur en licht hem bieden. Hij is en blijft eenigszins verwant aan een schilder als
Offermans bijvoorbeeld, en Joseph Pennell zoowel als
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Brangwhyn hebben ons in hun zwart en wit werk eigenlijk een overtuigenden indruk
van de structuren en proporties weten te geven. Bij hen evenwel, zal men zeggen,
mist men de kleur, en inderdaad wacht, voor zoover ik kan zeggen, de groot-industrie
nog op den man die haar reëele visioenen van geknechte en opstandige, van
samenwerkende en rebellistische elementen op een overweldigende, dus volkomen
waardige wijze zal vertolken.
Intusschen: respectabel werk is dat van Heyenbrock, omdat hij onverdroten blijft
bestudeeren wat hem aantrekt en boeit, zich er met den geest geheel meester van
maakt en op een eerlijke, zakelijke wijze tracht weer te geven wat hem treft. De
ontstellende proporties en vreemde lichten, de massawerking der materie, het sjouwen
en zwoegen van de klein-lijkende menschen in die enorme ruimte, de grillige, woeste
lichten die de vuren verspreiden, de dampen die het storten van water op gloeiende
lichamen veroorzaakt, al die dingen verwerkt hij tot schilderijen, daarbij toch
zakelijkvertellend blijvend in genoegzame mate om den vakman te bevredigen.
Hij is een schilder met frissche kwaliteiten, zooals ook blijkt uit de havengezichten
met de booten en schepen, waarin hij meer weet te zeggen dan sommige vlotte
schilders van zulke onderwerpen. Hij is een kunstenaar die alleen staat voor een
zwaar en weinig dankbaar genre, en verdient waardeering, meer dan menigeen die
een aardige gave exploiteert.
C.V.

Tentoonstelling van kunst in de reclame.
De Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst heeft thans in het Stedelijk
Museum te Amsterdam, (de bedoeling is deze verzameling het land te doen
doortrekken) een tentoonstelling ingericht van de kunst in de reclame.
Zij treedt hiermede min of meer propagandistisch op, d.w.z. de vereeniging wil
laten zien, dat kunst en reclame zeer goed kunnen samengaan, dat de toegepaste
kunst de reclame tot iets aangenaams, tot iets moois kan verheffen zonder dat de
praktische waarde ervan, uit handelsoogpunt beschouwd, er onder te lijden heeft.
Men wist dit ongetwijfeld al lang en de Fransche affiches van Chéret, Steinlen,
Mucha, Willette, Grasset kondigden niet alleen tentoonstellingen en
theatervoorstellingen, maar ook gebruiksartikelen aan en de latere Duitsche van
Hohlwein, Bernhard, Klinger e.a. zij deden desgelijks. Ook onze kunstenaars maakten
reeds lang voor rijwielen, voor biscuit, voor limonade enz. reclame-billetten; maar
het behoort nog tot de uitzonderingen dat de industrie en de nijverheid zich tot de
kunstenaar wendt om de aandacht op haar fabrikaat te vestigen.
En toch, hoeveel kan er op dit terrein gedaan worden. Waarom moeten adreskaarten,
advertenties, winkelbilletten, prijscouranten, verpakkingen enz. enz. altijd zoo leelijk
en wansmakelijk zijn? Het kost betrekkelijk weinig meer om al deze dingen een
aangenaam uitzien te geven en het zal een introductie meer bij het publiek zijn.
Dit heeft de V.A.N.K. willen doen zien, met hare tentoonstelling. Zij exposeerde
Hollandsche reclamekunst zoowel als die der buitenlanders, van de Franschen en
Duitschers, de Engelschen en Italianen, zelfs de Japanners, die meesters zijn in de
kunst om hunne waren in een smakelijk gewaad te steken, zijn vertegenwoordigd.
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Een leerzame tentoonstelling is het aldus geworden, waar het publiek kan genieten
van het schoons en de fabrikant, kan zien hoe hij zijn producten ook op aantrekkelijken
wijze de wereld in kan zenden.
R.W.P. Jr.
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TUINORNAMENT,
ONTWORPEN DOOR WILLEM C. BROUWER; EIGENDOM VAN MR. DE VISSER TE ARNHEM.
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Iets over Willem C. Brouwer en zijn werk,
door Ir. Joh. G. Robbers.
‘Het is de geestelijke deelname aan de dingen die ons doet schoonvinden’.
Dr. J.D. BIERENS DE HAAN: Idee Studies.

AFB.

1. SCHOORSTEENSTUK MET GESTILEERDE FAZANT.

‘En uit die terra-cotta kleurige pâte maakte hij groote bloembakken als Romaansche
doopvonten, tuinsieraden met inscripties, grafsteenen en kerkhofmonumenten,
modelleerde hij leeuwen en adelaars en kwam zoodoende, blijvend op zijn terrein,
tot wat men heden ten dage bouw-beeldkunst pleegt te noemen, en waarin de
bouwmeester van het Vredespaleis aanleiding vond hem de binnenplaatsversiering
op te dragen....
Of dit ten slotte meer de kant is, dien Brouwer uit zal gaan, of hij zijn gaven en
talenten geheel ten dienste der architectuur zal wijden, wij weten het niet, en ik zou
haast zeggen wij hopen het niet, want onze jonge ambachtskunst heeft ook mannen
noodig, die voor het vaatwerk zorgen, en bij deze kunnen wij Brouwer voorloopig
nog niet missen.’
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AFB.

2. TUINLANTAARN.

Aldus schreef R.W.P. de Vries Jr. in een artikel over Brouwers aardewerk (in
hoofdzaak over zijn fayence) in den jaargang 1909 van dit maandschrift.
Wij weten het nú wèl, niet dat hij zijn gaven en talenten voortaan uitsluitend ten
dienste der architectuur zal aanwenden,
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- immers zijn nieuwste potterie, het zoozeer geslaagde craquelé (zie afb. 14), getuigt
van het tegendeel -, maar dat zijn neiging meer dan ‘eenigermate uitgaat naar
beeldhouwwerk’ (de Vries in genoemd artikel), ja, dat het bouw- en tuinaardewerk
en bouwbeeldwerk zijn liefde, zijn volle liefde tot zich trekt, en zijn talent zich in
die richting krachtig ontwikkeld heeft. Er bestaat alle reden te hopen dat hij zich in
volkomen overgave van zijn kunstenaarsgeest steeds zal blijven wijden aan dit werk,
want dáárvoor kunnen wij hem nog minder missen. Brouwer toch heeft zóó zijn
eigen ideeën over hetgeen bouw-beeldkunst behoort te geven, - ideeën, zeer
verschillend waarschijnlijk van die der weinige hollandsche beeldhouwers, welke
zich verdiepten in de eischen, aan zulk een werk te stellen, althans naar de scheppingen
dier beeldhouwers op bouw-beeldkunstgebied te oordeelen -, en die ideeën zijn zoo
gezond en manifesteeren zich meestentijds zoo goed in zijn werk, dat hij waard is
school te maken.

AFB. 3. PANEEL IN EEN TRAVÉE VAN DE BINNENPLAATS VAN HET VREDESPALEIS. HET GEHEEL BESTAAT
UIT 64 DEELEN.

O! men moet hem, dikke rookwolken blazend uit zijn sigaar, die altijd aan zijn
lippen hàngt, hooren uitpakken over die ideeën, over zijn nieuwe plannen, over de
opdrachten, die hij gekregen of te wachten heeft, men moet zijn in zenuwachtige
haast vol fouten getikte brieven lezen, waarin hij zich, als in zijn gesprek, telkens in
de rede valt, van den hak op den tak springt en toch den draad niet kwijt raakt, om,
aanhoudend geboeid, niet aan een suggestie te kunnen ontgaan, als door veel van
zijn werk uitgeoefend op den beschouwer! - De lust bekruipt mij hemzelf, als
sprekende, in te voeren door een stuk te citeeren uit een brief, dien hij mij eens schreef
over zijn hekel aan op wiskundige basis geconstrueerd ornamentwerk, aan ziellooze
styleering, aan alles wat geen emotiewerk maar louter hersenwerk is. Om in het
andere uiterste te vervallen en naturalistisch te zijn in een ornamentale compositie,
noemt hij al even dwaas, maar gebruikmaking van een bladmotief in den geest als
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bij de grieksche bladlijst is gedaan, die ons de bewogenheid, de zekere kantigheid
of molligheid van bladeren doet aanvoelen, verwerpt hij niet, omdat die lijst juist de
abstractie geeft, die in zulk beeldhouwwerk
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gevonden moet worden. Maar die gebruikmaking van een bladmotief moet in geen
geval ontaarden in een opzettelijke besnoeiing, dat men dan styleeren noemt, doch
het niet is. Dit begrip moet verstaan worden in den zin van: het karakter sterker, - in
zeker opzicht eenzijdig -, weergeven. Brouwer schrijft dan:*)
‘Als een artist een zekere styleering schept van zijn onderwerp, waarbij hij het
karakter sterk naar voren tracht te brengen, dan moet de techniek van het uitbeelden
er d i r e k t e voeling mee houden. Ik zal zeggen: de valschheid van een kat moet
men in de techniek terugvinden. Je voelt wel wat ik bedoel. Een ree zal “zoet” zijn
behandeld, een stier stoer en plomp, een kuikentje mollig. Nu geldt deze opmerking
in zeker opzicht nog meer de statuaire beeldwerken dan wel de bouwbeeldwerken,
en toch, ook daarbij wordt deze eisch m.i. veel te weinig overwogen. De statuaire
beeldhouwers zijn over het algemeen te veel natuurkopiïsten, en dan nog meer of
minder gebrekkig, hetgeen weer vaak afhangt van het materiaal waarin ze werken.
Wacht eens.... is d á t soms styleeren??.... Ja!! volmondig ja!.... Als je een leeuw
gemaakt heb voor terra-cotta en een voor graniet, dan zie je bliksems goed dat ze
gansch anders zijn van vormgeving. En als ze dat n i e t zijn.... dan bega je dezelfde
fout als zoo menig statuair beeldhouwer, die.... per slot van rekening nog eens moet
overwegen of het beeld in marmer zal worden gehakt, dan wel in brons gegoten!!

AFB.

4. SLUITSTEEN. BINNENPLAATS VREDESPALEIS.

Een goed architect tracht aan de algemeene vormen en gevelversiering van een
gebouw die uitdrukking te geven dat de aard van het gebouw zich daarin uitspreekt.
Welnu, zoo moet in ons bouw-beeldwerk ook het w e z e n van het onderwerp uit de
dieren- of plantenwereld, dat gestyleerd zal worden gegeven, tot uitdrukking komen.
Bouw-beeldwerk moet abstractie van de werkelijkheid zijn, maar.... de styleering
van het onderwerp moet niet zóó ver doorgevoerd worden dat er geen ziel meer in
*) Het hier volgende is niet precies uit den brief overgeschreven; hier en daar heb ik ter wille
van meer duidelijkheid zijn bedoeling in iets andere woorden weergegeven.
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zit. Om een voorbeeld te geven: een vrouwefiguur op het fronton van een gevel moet
niet zijn een juffrouw, die boven op een gevel staat in haar pontifikale naaktheid en
de opmerking ontlokt van wat doe jij daar zoo hoog op 't dak in de zon en in den
regen? ga je kleeden en schaam je; zoo'n figuur moet zoo ver gestyleerd zijn dat het
alleen de suggestieve schoonheid van het vrouwelichaam is, die onze aandacht vraagt
(en dat zoo'n vrouwefiguur dan ook bovendien meestal bedoeld wordt in een zekere
symbolische waarde, verhoogt haar onwezenlijkheid te meer). Maar.... het
karakteristieke vrouwenschoon mag geen
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geweld worden aangedaan en moet dadelijk herkenbaar blijven. Het beeld mag nog
zoo dicht bij, of nog zoo ver weg zijn van de werkelijkheid, het bedoelde begrip moet
zich laten aanvoelen, eer er een suggestie van uit kan gaan. In de muziek is het
voelbaarder wat ik bedoel. Neem Asas Tod van Grieg, met deze drie enkele,
eenvoudige tonen: van G, C, D (naar boven) om terug te gaan naar C, B, Bes; dat
zijn suggestieve klanken, die je klein doen worden!’

AFB. 5. HAARLEMSCHE HANDELSSCHOOL. OVERGANGSSTUK VAN HOOGERE MUUR TOT LAGERE,
VOORSTELLENDE EEN JONGEN DIE WEGGEJAAGD IS VAN WEGE ZIJN STIJFHOOFDIG VERZET OM TE
LEEREN. ROODE TERRA-COTTA.

Alvorens nu, met verwijzing naar het hierbij gereproduceerde werk van Brouwer,
na te gaan in hoeverre hij m.i. geslaagd is in de toepassing van zijn ideeën. moet ik
even wijzen op de groote waarde van het terra-cotta als siermateriaal voor de
baksteenarchitectuur, een waarde volop in den gevel van menig historisch bouwwerk
bewezen - (speciaal in Noord-Italië). - Onbegrijpelijk is het dan ook dat dit materiaal
in de hollandsche baksteenarchitectuur, een architectuur zoo karakteristiek voor ons
land, èn in vroeger eeuwen èn ook thans nog zoo weinig toepassing gevonden heeft.
Wat de 19e eeuw betreft is het begrijpelijker, daar de architectuur, in die eeuw
voortgebracht, in het algemeen geenszins van dien aard is geweest dat zij de
belangstelling van de beeldhouwers trekken moest en deze zich (evenmin als de
schilders) er toe aangetrokken gevoeld zullen hebben om hun talent in dienst te stellen
van de bouwkunst. Na de herleving van de bouwkunst, door Berlage ingeluid, is
echter dat hokken bij het statuair beeldhouwwerk en daarbij nog het parallel gaan
met de richting, die jarenlang onze schilderschool beheerscht heeft, niet meer
verklaarbaar. Die richting is trouwens al door verschillende van onze beeldhouwers
verlaten, terwijl enkele, als Zijl, Mendes da Costa, Crop zich met toepassing in de
architectuur gingen bezighouden. Aan Brouwer komt echter de eer toe de aandacht
van beeldhouwers en architecten op de waarde van het terra-cotta gevestigd te hebben,
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en, naast zijn bouw-beeldwerk in natuursteen, al heel veel goeds en interessants op
dit gebied te hebben vervaardigd in zijn fabriek te Leiderdorp, waaronder het
verrassend mooie terra-cottawerk van de cour van het Vredespaleis een eerste plaats
inneemt, terwijl ook zijn tuin-aardewerk - en vooral het nieuwste, waarop ik straks
terug kom -, zijn groote scheppingskracht verraadt.
De terra-cotta is dáarom als siermaterieel van zooveel waarde, en m.i. van veel
gróóter waarde dan natuursteen, omdat zij, als zijnde eveneens gebakken klei, v a n
nature
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harmonieert met de baksteen, ook wat kleur betreft; dit laatste heeft de terra-cotta
fabrikant althans vrijwel in de hand, daar een zelfde verscheidenheid van kleur, als
bij baksteen gevonden wordt, ook bij terra-cotta te bereiken is: de keuze der kleisoort,
of van het mengsel der kleisoorten, bepaalt de kleur. De toepassing van natuursteen
(die bovendien nog uit het buitenland geïmporteerd moet worden, terwijl het
terra-cotta een materiaal van eigen bodem is) verstoort de rust en de massawerking
in een baksteengevel. Natuurlijk geschiedt die rustverstoring of massa-verbreking
dikwijls met opzet, met de bedoeling om levendigheid en tinteling te verkrijgen in
den gevel (als in de Hollandsche vroeg-renaissance), om door banden van zandsteen
de horizontale lijn te doen domineeren, of om andere dergelijke redenen, doch het
gaat steeds ten koste van de eenheid. Bij de toepassing van terra-cotta blijft die
eenheid echter behouden, terwijl door de ornamentatie toch de rijkste effecten te
verkrijgen zijn. En niet alleen door de ornamentatie, want het materiaal is ook te
bekleeden met glazuur in de prachtigste kleuren, en hierin heeft de architect het
middel in de hand om wat tinteling van kleur in den gevel te verkrijgen, waar hem
dit gewenscht voorkomt. Dat aanbrengen van wat kleur of kleuren, in goede onderlinge
combinatie en met de kleur van de baksteen, is tot heden nog zoo goed als niet
aangedurfd door onze Hollandsche bouwmeesters, - toch moet daarin nog veel te
bereiken zijn in ons weinig-zonnig land. Als men het effekt gezien heeft door de
Chineezen met hun geglazuurd bouw-aardewerk bereikt, in bouwsels van eeuwen
her, - welk voorrecht mij te beurt viel -, dan beteekent dit door een kleurenpracht
verrukt en bekoord geweest te zijn als vóór dien nooit en nergens gezien. Waar ziet
men zulk geel als van de daken der keizerlijke paleizen in Peking, waar zulk groen
en blauw als van de raamomlijstingen van den Lama-tempel in het keizerlijke
jachtpark in de West-Bergen? En voor vergankelijkheid van het verglaasd terra-cotta,
in grooter mate dan van natuursteen, behoeft men niet te vreezen, de Chineesche
bouwwerken zijn daar om het tegendeel te bewijzen.
Doch ook onverglaasd en ruig van oppervlakte leent het terra-cotta zich tot de
meest artistieke effecten, althans als men wat geduld heeft, want de tijd zorgt voor
een verweering, een groenige, mossige aanslag, die, zonder het materiaal te schaden,
het zeer vermooit.
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AFB. 6. AAP. HOEKFIGUUR IN GELE TERRA-COTTA, AAN HET WOONHUIS VOOR DEN HEER ZUUR TE
BANDOENG N.O.I.

Is het terra-cotta dus in zichzelf al een materiaal, waar een groote charme van
uitgaat, die charme gaat verloren als het ornament of het figuur, in dit materiaal
aangebracht, niet de hand van een artist vertoont, als het slap en futloos en zonder
ziel is. Het werk van Brouwer nu vertoont
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volop die kunstenaarshand, het is raak en pittig en nooit doodgewerkt. Hij verliest
niet uit het oog dat het een bescheiden plaats in de architectuur van een gevel moet
innemen, en niet door het opzettelijke van gewilde bijzonderheid daaruit mag vallen.
Een volkomen aanpassing aan het karakter van den gevel, zóó dat het siermateriaal
als het ware een integreerend deel van den gevel vormt, dat juist op zijn plaats is en
niet gemist kan worden, dit ligt blijkbaar ook in Brouwer's streven. Althans uit veel
van zijn werk straalt die goede harmonie met- die gebondenheid aan de
gevelarchitectuur; - is er van ‘architectuur’ geen sprake, doch integendeel van
stijlloosheid; heeft men hem, zonder onderling overleg, een plaats in den gevel ter
versiering aangewezen, waar deze versiering zinloos en misplaatst is, of is hij weinig
of niet vrijgelaten in het ontwerp voor het ornament, zoodat hij voor de opdracht
niets kón voelen, dan is het hem natuurlijk niet kwalijk te nemen als er iets te
voorschijn is gekomen, dat niet of maar half bevredigt.

AFB. 7. DE LANDBOUW. FIGUUR IN DEN GEVEL VAN HET NIEUWE GEBOUW VOOR L.H. EN N. TE
'SGRAVENHAGE.

Voorbeelden van die harmonie, van een kompleet geheel, vindt men in de met
terra-cotta versierde baksteengevels rond de cour van het Vredespaleis. De hierbij
gereproduceerde details (afb. 3 en 4) kunnen hoogstens een indruk geven van den
forschen opzet van dit bouwaardewerk, van het door krachtige licht- en
schaduwwerking tintelende bladornament. Ook foto's van grootere gevelbrokken
kunnen trouwens den indruk niet weergeven, die de werkelijkheid maakt, omdat de
kleur-harmonie daarbij zoo'n groote factor vormt, evenals de rust, in de gevels bereikt
door de gelijkgeaardheid van het terra-cotta en baksteenmateriaal: is de baksteen
klein van formaat, ook de terra-cotta wordt in betrekkelijk kleine stukken gebakken,
die in den gevel tot een geheel samengevoegd moeten worden.
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Van vindingrijkheid en knappe compositie getuigt de in figuur 4 afgebeelde
sluitsteen; het uilelichaam is in het karakter van het omringend bladornament
gestyleerd en als daaruit opgegroeid.
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In hun functie goed begrepen en juist belangrijk genoeg gemaakt om de aandacht
van den beschouwer even geboeid te houden, zijn velen van de door Brouwer
ontworpen gevelsteenen. Die in het gevelfries van het nieuwe stationsgebouw te
Maastricht, zijn daarbij van een uitstekende architectonische strengheid, die bij het
versierend materiaal van een gebouw als dit bovenal gewenscht is.
Maken wij nu eens een vergelijking tusschen de mensch- en dierfiguren der
afbeeldingen 5-9 en 13, waarvan 5, 6 en 9 in terra-cotta, dat van afb. 13 in graniet
en de twee overige in zandsteen uitgevoerd zijn, dan zou ik, wat het terra-cotta-werk
betreft, de aap-hoeksteen van het woonhuis te Bandoeng het beste werk willen
noemen, dat, op zichzelf een stijlvol kunstwerk van groote kwaliteiten, het meest de
kenmerken draagt van een klei-product te zijn. Hierin ligt de frischheid, het spontane
van den eersten opzet, wat met in natuursteen gehakt beeldwerk uit den aard der zaak
(het is immers copie van het model) nooit het geval kan zijn.

AFB. 8. DE VISSCHERIJ. FIGUUR IN DEN GEVEL VAN HET NIEUWE GEBOUW VAN HET DEPARTEMENT
VAN L.H. EN N. TE 'S GRAVENHAGE.

De ‘weggejaagde jongen’ van de Haarlemsche Handelsschool (zie afb. 5) is m.i.
te vrij van behandeling en te weinig abstract voor bouw-beeldwerk, de ‘vrouw met
vruchten’ (afb. 9) te zéér abstract, te ver gestyleerd (wie zal in dit figuur een trossen
druiven dragende vrouw ontdekken?) In laatstgenoemd beeldwerk vind ik Brouwer's
ideeën omtrent goed bouwbeeldwerk niet ten volle belichaamd, en het zou mij niet
verwonderen als men Brouwer hier zeer bepaalde eischen gesteld had. Ongetwijfeld
past het zich echter door zijn rijzende lijnen en fijnheid van bewerking uitstekend
aan aan het sterk vertikaal verdeelde, met terugliggende voegen gemetselde muurwerk
van dunne baksteen.
In de heraldische leeuwen van het Maastrichtsche station (afb. 13 is een foto van
het ontwerp in gips) manifesteert zich zeer goed de juiste meening dat elk materiaal
zijn eigen eischen stelt wat vormgeving betreft. Het graniet eigent zich geenszins
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voor een zeer gedetailleerde bewerking, doch vraagt om een forsch modelé van groote
lijnen en weinig bewogen vlakken. Meer
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dan bij eenig ander materiaal zal dit dus leiden tot een vereenvoudiging van vormen,
tot beperking zoowel als tot overdrijving bij het in karakteristieke lijnen en vormen
verwerken van het leeuwe-lichaam tot een symbool van welbewuste, grimmige kracht.
Het is bovendien een algemeene eisch, aan bouw-beeldwerk als dit te stellen, dat in
de eerste plaats aan de massa-werking gedacht worde; de hoofd(omtrek)lijnen moeten
groot gehouden worden om, ook op een afstand gezien, nog te spreken naast de
groote, sterk sprekende lijnen van het bouwwerk zelve. Ook aan laatstgenoemde
eisch werd door Brouwer voldaan bij den opzet van dit respectabel stuk werk, dat
zich echter in zijn details niet geheel ‘aus einem Gusz’ vertoont: een breede,
majestueuse behandeling als die der manen werd niet even krachtig volgehouden bij
de styleering der andere onderdeelen.

AFB.

9. VROUW MET VRUCHTEN, ONTWORPEN VOOR ‘HET SCHEEPVAARTHUIS’ TE AMSTERDAM.

Onder het allerlaatste werk van Brouwer behoort het mensch-beeldwerk in den
gevel van het nieuwe gebouw voor het departement van Landbouw, Handel en
Nijverheid, en zoo eenig, dan toont dit werk met liefde en groote verdieptheid in de
opgave ontworpen en uitgevoerd te zijn. De beelden, representeerend den Landbouw,
de Visscherij, de Nijverheid en den Handel, in zandsteen gehakt, - in welk materieel
ook de raamomlijstingen en hoeken der vooruitspringende gevelpartijen uitgevoerd
zijn, waartusschen het beeldwerk is aangebracht -, zijn niet vóór den gevel geplaatst,
maar groeien uit, vormen één geheel met de in het muurwerk ingrijpende
steenklompen, waaruit ze gehakt zijn. In dat opzicht zijn ze dus werkelijk één met
den gevel geworden, doch van een streven naar harmonie met de gevel-architectuur
- een doel, dat Brouwer zich ongetwijfeld graag gesteld zou hebben -, kon hier uit
den aard der zaak niet veel resultaat verwacht worden, daar de gevel-architectuur
van dit gebouw niets markants heeft, niets dat tot inspiratie van een kunstenaar als
Brouwer zou kunnen leiden. Het lijkt mij dus Brouwer niet als een fout aan te rekenen
dat deze, zijn eerste m e n s c h -figuren ter architectuur- verrijking, geen door streng

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

architectonisch rythme beheerscht beeldwerk te zien geven, en hij zich in zijn
realistische visie nog wat te veel heeft laten gaan. Hiermee wil ik geenszins gezegd
hebben dat het abstracte, de idee, in deze beelden ontbreekt, integendeel: de Visscherij
(afb. 8) is ‘geen juffrouw, die een net ophaalt’, maar het is een beeld, dat ons de
moeizame, door jarenlange inspanning lichaamsloopende arbeid van het zware
netten-optrekken doet overdenken; het vormt een door den kunstenaar gewild sterk
kontrast met de jonge, bloeiende nijverheid, terwijl in de de-ploeg-hanteerende
manfiguur met het rimpelig voorhoofd en de eenigszins doorgezakte knieën de oudere
‘Landbouw’ gepersonifieerd is.
De bewerking dezer beelden, naar het gipsmodel gehakt door den beeldhouwer
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Tempelman, verraadt een gevoelige hand, een volledig begrijpen van de bedoeling
van Brouwer zelf omtrent die bewerking: het karakter van de zandsteen is nergens
geforceerd, de geaardheid van deze steen is er volkomen in te zien, - voorwaar een
begrijpen dat door Brouwer op prijs gesteld moet worden.

AFB.

10. FONTEIN MET PELIKAANTJES.

Stappen wij nu van het bouwbeeldwerk af om te zien naar Brouwers tuin-aardewerk
en wat hij daarin bereikt heeft en zich nog voorstelt te geven. Bedenken wij daarbij
dat wij tot voor weinige jaren op het gebied van architecturale tuinsier niet veel
anders kenden dan hetgeen ons overbleef uit oude tijden [meer speciaal de 18e eeuw]
en hetgeen in den laatsten tijd uit het buitenland geïmporteerd werd. [Het meest
bekend is het fabricaat van Liberty en van Doulton & Co.]. Erkennen wij dat
laatstgenoemde tuinsieraden een zekere distinctie hebben, maar geven wij tevens toe
dat er weinig of geen charme van die beelden, vazen, zonnewijzers, enz. uitgaat, dat
zij niet bezield zijn door een sterk-persoonlijke gedachte. En zien wij dan naar een
tuinlantaarntje (waarschijnlijk op de Japansche tuin-lantaarns geïnspireerd), een
vijverspuwer, een monumentale tuinbank als in de afb. 11 gereproduceerd. Hierin
komt Brouwer's rijke fantasie opnieuw voor den dag, hieruit straalt de lust iets moois,
iets charmants van zulke dingen te maken. En niet tevreden met een beperking tot
de fabrikage, in meerdere exemplaren, van tuinvazen op voetstuk in eindelooze
variatie, zonnewijzers e.d.m., aanvaardt hij gretig opdrachten voor belangrijker tuinen park-monumenten, als de groote fontein op den stationsweg te Nijmegen, de van
Karnebeek-bron in den Haag, het grafmonumentje te Asten (afb. 12). Uit
laatstgenoemd monumentje ademt een geest van intimiteit, van afgesloten zijn,
waarnaar het streven was; het is niet storend rijk en zal door den tijd het tonige
krijgen, dat het terra-cotta een bij uitstek geschikt materiaal voor grafmonumenten
doet zijn, verre te prefereeren boven het marmer of andere natuursteen van koude,
witte kleur.
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AFB.

11. TUINBANK MET KALKOENEN.

En laat mij, lest best, even stilstaan bij het nieuwste door Brouwer ontworpen
tuinsieraad, waarvan het bekoorlijke resultaat in natura der daaraan voorafgegane
kleurkrabbels op papier, - knappe, vlotte schetsen - als titelplaat bij dit artikel in
beeld gebracht is. Brouwer, gehinderd door het niet-democratische in de
architectonische sier, zoozeer als door den al te statigen aanleg van de groote tuinen,
publieke parken en lusthoven (zie Versailles), waarin de steenen beelden en vazen,
en wat dies meer zij, des winters noodgedwongen in houten huisjes gestopt moeten
worden, zoodat de tuin wel een magazijn lijkt, niet waardig meer eenig oogengenot
te verschaffen (alsof zoo'n tuin niet altijd mooi is, en speciaal als het mist, of rijpt of
gesneeuwd heeft), zocht naar dingen, die, zooals hijzelf het uitlegt: ‘weergeven ons
gevoel voor onkruid, voor wilde zoowel als voor gekweekte bloemen, voor de lieve
dieren in bosch en vijver, hei en veld aangetroffen’. Daartoe boetseert hij een voetstuk,
dood-sober van lijn, vooral niet bizar, en dan op zoo'n voetstuk: ‘een bal klei, die
zoo ver verknepen wordt tot er wat leven in komt, en dit ten slotte leidt tot 't een of
ander geval, b.v. een groep bij elkaar hokkende konijntjes, of eendjes, of pelikanen’.
Het is de silhouet-werking, op een goed gekozen plaats, die het moet doen bij zoo'n
ding.
Zoo is Brouwer, steeds zoekend, altijd met iets nieuws bezig, vol plannen, nooit
tevreden met het bereikte, maar hopend en vertrouwend eenmaal ten volle te zullen
slagen. Moge het zoo zijn en mogen velen doordrongen worden van zijn krachtig
scheppend talent.
Bestond in ons land een kunstschool of kunst-academie, waar men tot
architectonisch beeldhouwer opgeleid kon worden, ik zou Brouwer als leerkracht
aan die schoól verbonden wenschen te zien. Helaas ontbreekt ons echter zulk een
kunstonderwijs-instelling
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en wordt men aan de bestaande instellingen zoo goed als alleen voor de statuaire
beeldhouwkunst opgeleid. Het is echter dringend noodig dat hierin zoo spoedig
mogelijk verandering komt, daar de herleefde bouwkunst om bouwbeeldhouwers
vraagt.

AFB.

12. GRAFMONUMENT TE ASTEN.

Dat die vraag van de zijde der bouwmeesters nog niet luider vernomen werd, moet
ons verbazen. De verklaring is m.i. te vinden in de warsheid van samenwerking met
andere kunstenaars, door velen onzer bouwmeesters ten onrechte vertoond, - in de
ten top gedreven individualiteit dezer bouwmeesters, die zich in alle onderdeelen
van het bouw-ontwerp wenscht uit te spreken, - in de zelfoverschatting, waarmee
velen zich de capaciteit aanmatigen ook voor de bouwbeeldkunstige en andere speciale
details het ontwerp te kunnen leveren, waarnaar een tweede- of derderangs....
vakbeoefenaar de uitvoering moet worden opgedragen, omdat een kunstenaar in het
vak zich begrijpelijkerwijze daar niet toe leent. De oorzaak ligt ook in de persoonlijke
onbekendheid der bouwmeesters met hun kunstbroeders, beoefenaren van aanverwante
kunsten; bestond die in meerdere mate, zij zou ongetwijfeld tot wederkeerige
appreciatie leiden en tot een zucht naar samenwerking, gelijk die in vroeger eeuwen
bestaan moet hebben, toen de bouwkunst in haar bloeiperioden inderdaad als de
moeder van alle (beeldende) kunsten gold, en deze aan haar dienstbaar gemaakt
werden. Het behoort tot de taak en tot de bedoeling van het Verbond van
Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen aan het isolement, dat bij alle soorten van
kunstenaars bestaat, een einde te maken, en genoemd Verbond heeft dit inderdaad
op zijn program staan. Het kost echter geducht moeite om de nuchtere Hollanders
enthousiast te
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maken voor zulk een plan; moge deze nuchterheid, dit ongeloof aan de mogelijkheid
van verbroedering onder de kunstenaars, van het gemeenschappelijk nastreven van
één ideaal, ten slotte overwonnen worden!

AFB. 13. LEEUW-ONTWERP IN GIPS, (UITVOERING IN GRANIET TER BEKRONING VAN DEN HOOFDINGANG
VAN HET NIEUWE STATION DER S.S. MAASTRICHT.

AFB.

14. WIT CRAQUELÉ VAZEN.

den Haag, Februari 1917.
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De ontwikkeling van een nationaal monument,
door dr. H.E. van Gelder.
II. In nieuwe vormen.

DE OOSTELIJKE BINNENHOFGEBOUWEN LANGS DEN VIJVER C.
VISSCHER. (GEM. MUSEUM, DEN HAAG).

1600. NAAR EEN TEEKENING VAN C.J.

Met de graven uit het Beiersche huis sluit de middeleeuwsche ontwikkeling van
het Binnenhof min of meer af: met de Bourgondiërs begint ook hiervoor, als in zoo
vele zaken en verhoudigen ten onzent een nieuwe aera. Het min of meer afgelegen
Holland, waar langzaam aan een rijke economische ontwikkeling begon te komen,
welke de Zuid-Nederlandsche om zoo te zeggen op een halve eeuw afstands volgde,
dat werd nu opeens een hoeksteen van een rijk van hoogst eigenaardige samenstelling;
een rijk, dat bezig was zich te vormen tusschen Frankrijk en Duitschland in, en
waarvan het nog niet zeker was of het met zijn Duitsche elementen Frankrijk, of met
zijn Fransche elementen Duitschland bedreigde. Met de verwerving van Holland en
Zeeland bereikte de Bourgondiër de zee, trok daarmede de keten zijner bezittingen
door tot zij waarlijk geheel tusschen de beide grootmachten ingeschoven was, en
kreeg bovendien zoowel een uitgangsweg voor zijn handel en scheepvaart als een
nieuwen basis voor zijn politieke operatiën.
Het is hier niet de gelegenheid om de breede rij van gevolgen na te gaan van dezen
loop der gebeurtenissen; het is mij er slechts om te doen ze uit de verte even aan te
wijzen, ten einde beter te laten begrijpen hoe zij zich in de verdere
ontwikkelingsgeschiedenis van het Binnenhof konden doen gevoelen. Vorstenwoning,
zooals het geweest was in de dagen van Albrecht en Willem VI, met weidsche en
wereldsche praal, - maar daarbij toch ook met veel, dat ons aan de omgeving van
een landedelman
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denken doet, waarbij het administratieve nog zoo iets persoonlijks en min of meer
huiselijks heeft, - zoo'n vorstenwoning zou het Binnenhof nooit meer worden. Het
werd nu het centrale punt voor het verblijf van den machtigen landsvorst, slechts
wanneer hij in zijn noordelijke landen kwam - als het minder gewenscht, of
onmogelijk was om de zaken van Brussel uit te behartigen.

HET STADHOUDERLIJK KWARTIER MET MAURITS' TOREN, C.
BUYTEWECK (GEM. MUS. DEN HAAG).

1610, NAAR EEN TEEKENING VAN W.

Dat was voor het meerendeel van den tijd een verlies aan glorie; maar het was
geen verlies aan bedrijvigheid, geen achteruitgang in beteekenis, al werd de beteekenis
eene andere. Dit blijkt uit het feit, dat er met niet minder ijver werd gebouwd dan in
de dagen der oude graven. Doch het was niet het vorstelijk gezin, het was de
ambtenaarswereld, die den toon aangaf.
De oude gravenverblijven moesten daarbij natuurlijk min of meer onaangeroerd
blijven. Min of meer zeg ik, omdat wij zoo aanstonds een belangrijke uitzondering
daarop zullen zien maken. De graven immers mochten er dan al niet vaak zijn, zoo
zij er waren, moest er behoorlijk ruimte voor hen beschikbaar wezen, maar die was
dan, - zooals wij hiervóór reeds hebben laten zien, - voornamelijk in de gebouwen
langs den Vijver gelegen. Maar overigens kregen verschillende vertrekken eene
andere bestemming. Een belangrijke plaats moest daarbij worden ingeruimd aan den
ambtenaar, die de aanzienlijkste van allen was: 's graven stadhouder. Het verblijf
voor hem is niet steeds hetzelfde geweest, maar meestentijds, en tenslotte definitief,
lag het ten westen van de Kapel aan de zijde van den Vijver, en boven de middenpoort,
die naar het Buitenhof leidde, daar, waar nog in de dagen der Republiek het
zoogenaamde stadhouderlijk kwartier begon. Naast den stedehouder was het natuurlijk
's Graven Raad die een hoofdrol speelde. Reeds vanouds was zijn verblijf en
vergaderplaats in de gebouwen naast de Kapel aan de zijde van het Buitenhof, en
daar moest de ruimte die hij behoefde door kleine aanbouwen gevonden worden.
In dat kwartier kwam nu nóg een lichaam plaats vragen. Het is de vergadering van
de standen van het gewest, de vertegenwoordiging van adel en steden, waaruit de
machtige Staten van Holland eenmaal zouden groeien, maar die onder de Bourgondiërs
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nog maar heel weinig te vertellen had. Toch in beginsel was het niets anders, en het
is zeker merkwaardig en een typisch staaltje van het conservatisme onzer voorvaderen
in dergelijke zaken, dat waar die statenkamer in dat vroege tijdperk te vinden was
ook de latere vergaderkamer altijd gebleven is: namelijk onder de vertrekken van
het stadhouderlijk kwartier aan de zijde van den Vijver, naast de kamer van 's Graven
Raad. Hierbij moet ik echter opmerken, dat in de eerste jaren van de regeering van
Philips, - in 1437 nml. - voor de samenkomst der afgevaardigden van de steden-alléén
een zoogenaamde ‘stedenraadkamer’ werd ingericht op de plaats der oude bottelarij,
- naast de poort die tot
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het Buitenhof toegang gaf, welke ‘camer versien, ende van goeden stoffe van
cruyskasinen, veynsteren, raemen, zeedsen, bancken verandert ende van nuwes
vermaect es’. Dirc Jansz., scilder, had ‘der stede nuwe raetcamer bovenan ende an
die siden al van zwert ende graeuw’ - dat is met de Bourgondische kleuren ‘gestoffeert’, - voor den schoorsteen het wapen van den Heer van Bourgondiën ‘met
helm ende tymbe ende devise ende woort, ende daertoe al omtrent besaeyet met alle
der steden wapenen van Hollant, Zeelant ende Westfrieslant.’ Zoo was het een
waardige zaal geworden, waar de rijke kooplieden en nijveren, zeker niet licht zouden
vergeten, dat hunne eenheid met den machtigen Bourgondiër een zóó groot belang
voor hen was, dat zij daarvoor met liefde hun, voor dien Bourgondiër on ontbeerlijke
penningen, moesten offeren.

DE ROLZAAL,

1647.

In de dagen dat Karel de Stoute stedehouder zijns vaders was, is echter
waarschijnlijk die afzonderlijke stedenkamer weder opgeheven: de steden zullen
voortaan vergaderd hebben ter plaatse zooeven reeds als die der statenvergaderingen
aangewezen.
De Tresorier en de Rekenkamer nemen zonder twijfel ook 'n hoogst belangrijke
plaats in in de ambtenaarswereld die zich op het Binnenhof vormde. Reeds in de
dagen der Beijersche vorsten was voor den rekenmeester een aanbouw aan de groote
ridderzaal gemaakt of bestemd, op een zeer eigenaardige plaats, namelijk boven het
portaal, dat vóór den vroeger directen ingang gebouwd was. Het is het weinig
aantrekkelijke bouwwerk, dat op alle afbeeldingen van den voorgevel der Zaal, het
grootste deel van dien gevel voor ons oog verbergt. Daar kwam nu ook de
Rekenkamer, die als zoodanig een Bourgondische instelling is, te huizen, totdat zij
ook al weer méér ruimte noodig had en nu langzamerhand - met de financieele
ambtenaren, - beslag ging leggen op de gebouwtjes die tegen de noordzijde van de
Groote Zaal gezet waren. De nog open ruimten werden volgebouwd, en gaandeweg
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werd dit alles zoo hoog mogelijk opgetrokken. Daarmede begon het inbouwen van
de Groote Zaal.
Het inbouwen van de Groote Zaal en hare langzame degradatie, - dàt is een der
kenmerken van de periode, die met het ambtenaren-regiem der Bourgondiërs begon
en die den ganschen tijd der Republiek heeft geduurd.
Deze degradatie is natuurlijk langzaam gegaan, omdat de herinneringen aan den
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graventijd niet al te gauw geheel verdwenen. Nog Philips de Goede en ook Karel de
Stoute gebruikten de Zaal als zij hulde ontvingen of recht spraken. Ook de groote
feesten bij de kapittelvergadering van de Vliesridders werden er gehouden, en zoo
kwam telkens de Zaal in gebruik voor de hoogste uitingen van feodalen aard in een
tijdperk, dat zich aan het feodalisme gaandeweg ontworstelde. Bij die worsteling-zelve
- om op de historie reeds iets vooruit te loopen - bij die worsteling-zelve, wordt zij
tot een symbool van den zege, doordat er worden saamgebracht en opgehangen de
vlaggen en vaandels op den Spanjaard en zijn bondgenooten veroverd. Het is onjuist
gebleken dat ook de afzwering van Philips II, zooals sedert vader Cats de overlevering
zeide, in de Groote Zaal heeft plaats gehad, maar niet minder symbolisch is het, dat
wel dáár gevierd is het luisterrijk festijn, den dag vóór de afkondiging van het plakkaat
dat Philips vervallen verklaarde, aangeboden door de Staten van Holland en die van
Zeeland aan prins Willem van Oranje, dien men den vorigen dag gehuldigd had als
‘hooge Overicheyt en hebbende de regieringe met abrogatie van Conincks naem
ende zegel’*). En eindelijk, in 1651, toen allergewichtigste besluiten moesten genomen
worden, naar aanleiding van het plotseling overlijden van stadhouder Willem II, toen
kwamen ook de afgevaardigen uit alle deelen der Unie samen, juist in
‘Het hoog gebouw, uit balcken verr gebrocht,
Dat geen vervuyl en kent van spinnewebs gedrocht,
Daer dack, en muren toe, gekropt zijn met den pracht
Van Spaensche vendelen bij Wilhem thuys gebracht
Bij Maurits menighmael, bij Frederick om 't beste....’

zooals Huijgens het bezong†). Als het dus raakt aan de gedachte der Souvereiniteit,
dan bezint men zich op het gebruiken der Hooge Zale, maar overigens richt zich de
belangstelling van de gebruikers van het Binnenhof naar twee andere gedeelten,
welker beteekenis gaandeweg stijgt: het kwartier van Stadhouder en
Staten-vergadering, en dat van het Hof van Holland, de hoogste rechtbank in het
graafschap, door de Bourgondiërs voorgoed georganiseerd. Over het eerste heb ik
al gesproken: vóór dat ik erop terugkom, moeten wij onze aandacht schenken aan
dat belangrijke rechtscollege, hetwelk zijn oorsprong had in den ouden grafelijken
Raad, en daaraan nog enkele zuiver administratieve bevoegdheden ontleende, maar
dat zijn eigenlijke geregelde juridische functie dankt aan dat bekwaam
organisatie-vermogen, dat de Bourgondische hertogen kenmerkt. Wij vinden het in
den eersten tijd nog huizen dáár, waar ook de oude Raad zijn zetel had, in de
onmiddellijke nabijheid van het stadhouderlijk kwartier.
Maar bij het groeien van de beteekenis van het college werd ruimer plaats er voor
een dringende eisch. En zoo kwam het dat in 1511 een belangrijk stuk van het oudste
grafelijk verblijf: de Oude Zaal van het paleis van Willem II, voor de vergaderingen
van den Hove werd bestemd en enkele andere belendende vertrekken voor zijn
gebruik werden ingeruimd. De zaal, die sedert den naam Rolzaal kreeg en behouden
heeft, werd voor het doel eenigszins verbouwd en geheel ingericht. De groote schouw,
die wij er nog aantreffen, dateert uit iets vroeger dagen, maar enkele der kraagstukken
moeten toen zijn aangebracht.
*) Zie Japikse: Onafhankelijkheidsdag (20 Juli 1581), in Bijdragen voor Vad. Gesch. en Oudhk.
1913.
†) Hofwijck, regel 12-59.
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Dáár, in die Rolzaal, is sedert 1511 rechtgesproken tot in de negentiende eeuw
toe. Dáár werden al gauw de eerste ketters berecht: ‘besmet met de secte Lutheriane,’
om wie de bevoegdheid van den Hove zelfs waren uitgebreid, in 1524, zooals ook
de tot zijn dienst staande vertrekken in die dagen in getal werden vermeerderd, of
door verbouwing méér geschikt gemaakt. Daar werd een kleine honderdtal jaren
later, de grijze Oldenbarneveld berecht,
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door ‘blinde Staetszucht’ ten doode vervolgd.

HET BINNENHOF OMSTREEKS

1650, NAAR J. BLAEU.

In de dagen der Bourgondiërs vormde zich hier die ‘noblesse de robe’ die den
ouden feodalen adel uit zoovele plaatsen dringen zou, de nieuwe ambtenarenstand
die een macht zou worden van beteekenis. Wij zien als type, vrijwel aan het begin
dier periode - in de dagen van Karel V - daar de figuur van den president van het
Hof: Nicolaas Everhardi, ‘schipperszoon’ gescholden door de afgunstige grooten,
maar niettemin een der grootste rechtsgeleerden van zijn tijd. Humanist tevens en
renaissance-man, vader van een beroemd drietal artistieke zoons, van wie de
fijnzinnige dichter Janus Secundus nóg zijn reputatie niet verloren heeft. Ook daarom
is dit een goed type van de soort, omdat hij van origine geen Hollander was, evenmin
als dat de meesten waren, die tot de ambtenaren-families behooren, welke wij sedert
den aanvang der zestiende eeuw in tal van leden tegenkomen: men denke aan enkelen
der meest bekende, als Huijgens, Fagel, Doublet, Dedel, Rosa, en bevroede dan welk
eene beteekenis dit hebben kon voor die ambtenaarswereld, die eenerzijds zichzelve
beschouwen moest als iets aparts, staande buiten het gewone leven rond om het
Binnenhof, maar die anderzijds véél toegankelijker moest wezen voor eene
groot-Nederlandsche gedachte, dan de met ‘esprit de clocher’ ruimschoots begiftigde
Hollandsche stadsbestuurders.
Die stadsbestuurders vinden wij terug in een ander deel van het Binnenhof,
westelijk van de Kapel waar de Stadhouder huist
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en de Staten hun geregelde, en steeds drukker vergaderingen houden. Nog is in de
zestiende eeuw de Stadhouder de toonaangevende. Aanzienlijke edelen, de graven
van Nassau, van Hoogstraten, van Buren, volgen elkander in die functie op, en het
krachtige centrale gezag des Konings of van zijn landvoogd geeft hun den steun,
dien zij behoeven. Maar als de botsing komt en het centrale gezag van den Spaanschen
koning wordt aangetast en eindelijk afgezworen, dan komt er in die functie een
geheele wijziging. De nieuwe Stadhouder is de aanvoerder in den strijd, de vestiger,
of bevestiger van het nieuwe gemeenebest. Tevens echter dienaar van de nieuwe
souvereinen: de lands-staten zelve. Leider en dienaar, volgelingen en meesters,
ziedaar tegenstellingen, levende in de twee tot nieuw leven geroepen machten van
Stadhouder en Staten, welke in den nu komenden tijd op het Binnenhof zouden tot
uiting komen, en dus ook in de architectuur zich zouden doen gevoelen. Vooralsnog
in de zestiende eeuw is er een poos van rust: de onzekerheid der tijden dwong tot
behelpen, soms dreef zelfs de vrees voor den naderenden vijand stadhouder en staten,
collegiën en ambtenaren weg en binnen de veilige muren van Delft. Het was in dat
hachelijk oogenblik, dat het voorstel gedaan werd den Haag met Hof en al te vernielen
en te verbranden om den vijand het gemakkelijk te bezetten punt minder aantrekkelijk
te maken. Misschien sprak de afgunst der naastbij gelegen steden hier ook een woordje
mede!
Maar zóóver is het niet gekomen en weinig jaren later was den Haag weder veilig
genoeg om heel het landsbestel te herbergen, en ieder betrok er opnieuw zijn
kwartieren op het oude gravenhof. Van dat oogenblik dateert een krachtige
ontwikkeling zoowel van het leven op en om het Binnenhof als in dat van het daar
rondomheen gegroeide ‘mooiste dorp van Europa’, zooals Guicciardini het reeds in
bewondering had genoemd.
Wij moeten allerlei kleine verbouwingen voorbij gaan, totdat wij Maurits vinden
als bouwheer van een belangrijk monument, dat het algemeen aspect van het
Binnenhof een nieuw accent kwam geven: de groote vierkante toren aan den hoek
van het stadhouderlijk kwartier. Deze toren heft het conglomeraat van minder
aanzienlijke, zij het ook schilderachtige gebouwen, welke het stadhouderlijk kwartier
vormden, ineens op tot een sprekend, op den voorgrond tredend deel van het
Binnenhof. Het is of de positie des Stadhouders - de hoeksteen van het gemeenebest
toenmaals - gesymboliseerd wordt in deze ‘nuwe structure van S. Excellentie!’
Toch bleef voorloopig des Stadhouders verblijf nog bescheiden, maar het zou zich
uitzetten met de macht en het aanzien van de Republiek-zelve. Ook met het aanzien
van zijn bewoner. Immers nadat Maurits in 1618, door het overlijden van Philips
Willem, prins van Oranje was geworden, besloten in 1620 de Staten tot het op de
bestaande fundamenten optrekken van het kwartier aan de zijde van het Buitenhof,
negen ramen breed, vier ter weerzijde van de poort.
Maurits heeft van dit nieuwe vorstelijke logies weinig plezier meer gehad, doch
toen er nu in zijn plaats een Stadhouder kwam, die er een echtgenoote binnenvoerde,
wiens kinderen in buitenlandsche vorstenhuizen zouden worden uitgehuwelijkt en
die zichzelf ook de weelde veroorloven kon om meer dan één lustverblijf te bouwen,
- groote kasteelen welhaast, - als Nieuwburg en Honselaarsdijk, toen vond hij dus
het Stadhouderlijk kwartier links van Maurits toren met een grooten nieuwen vleugel
uitgebreid, waarvan de stijl sober is, maar waaruit toch een voorname rustige kracht
spreekt. Aan de Binnenhofzijde werd de typische gaanderij, die reeds ten W. van de
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kapel gevonden werd, geheel voortgezet. Dat echter de bouwlustige Frederik Hendrik
volkomen tevreden zou zijn met de ruime woning lijkt niet waarschijnlijk: zoo-
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wel voor zijn vrouw als voor zijne kinderen werd er dan ook in de gebouwen aan
den Vijver, tusschen Kapel en toren nog heel wat gebouwd of verbouwd. Grappig
is het te zien, hoe hij zelfs in de behoefte aan een tuin wist te voorzien door den
aanleg van een door een muur afgesloten hoek van het Buitenhof, - zuidelijk van de
stadhouderspoort - hetzelfde terrein, dat wij als het voorplein van het vroegere
ministerie van Buitenlandsche zaken kennen. In dien geometrisch aangelegden tuin
zien wij een overdaad van prieelen en kunstige perken, die ons in klein bestek al het
wonderlijke en soms nog zoo naieve in den smaak dier dagen voor oogen brengen!

DE GROOTE ZAAL MET LOTERIJ-THEATER EN BOEKENSTALLETJES. NAAR EEN TEEKENING VAN H.
POTHOVEN (GEM. MUSEUM, DEN HAAG).

Wij zien ook hieruit, dat het kwartier der stadhouders, zijn voornaamste deel van
den Vijverzijde naar den Buitenhofkant had verlegd, - dat de Staten dáár aan den
Vijver méér plaats vroegen, zal daarvan wel de oorzaak zijn geweest. Er is evenwel
een gevolg, dat ik niet onbesproken wil laten, omdat het in den gang der historie van
beteekenis is geworden. Het is dit, dat de Stadhouders hunne vensters nu niet meer
openden naar den stillen Vijver en, ter overzijde, de aristocratische woningen
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van den Vijverberg, maar naar het Buitenhof, dat wil zeggen naar het Haagsche leven,
dat zich daar bewoog. Dáár vierde den Haag zijn beroemde kermissen, ter eere
waarvan de opgeschikte schutterij defileerde en de Meiboomen plantte vóór de ramen
van het stadhouderlijk hof. Dat défilé werd - zoodra de wrijvingen kwamen tusschen
staats- en prinsgezinden - geregeld van de laatsten zooiets als eene demonstratie: in
de laatste jaren der 18de eeuw wordt er door beide partijen van die gelegenheid tot
betoogingen gaarne gebruik gemaakt. Dàn heeft het kwartier trouwens aan de
Buitenhofzijde nóg breeder front: reeds in de dagen van den Koning-stadhouder toch
was nogmaals een vleugel van 4 ramen breed daar aangebouwd, hoofdzakelijk
bestemd voor de vertrekken voor Maria Stuart, des Stadhouders jonge vrouw.
Dit had, naast de behoefte om de koningsdochter waardig te huisvesten nóg deze
reden, dat aan het stadhouderlijk kwartier ter Vijverzijde wederom een stukje was
ontnomen. Niet zoomaar, doch terwille van de Staten van Holland, zelve, bij wier
huisvestiging het dus tijd wordt even stil te staan.
Wij hebben naar de Staten - de nieuwe souvereinen - niet méér gezien sedert wij
hun residentie in de bescheiden benedenverdieping van des stadhouders woning aan
den Vijver hebben aangewezen. Wij zagen den Stadhouder met zijn massieven toren
en zijn groot kwartier in uiterlijk aanzien stijgen, wat in de dagen van Maurits en
van den prachtlievenden Frederik Hendrik niet verwonderlijk was. Maar in macht
en rijkdom, in invloed en zelfvertrouwen groeiden de stedelijke pratriciaten, wier
afgevaardigden de Statenvergadering uitmaakten, vooral niet minder. Daar waren
de heeren uit Amsterdam: magnaten als Pauw, als de Graeff, als dr. Andries Bicker
- zij voelden zich souvereinen van het volk van Holland: zij gingen zelfs voor den
zegevierenden Stedendwinger niet dan noode uit den weg, en zij wisten den driftigen,
onvoorzichtigen zoon ter dege te doen gevoelen wie de sterkste was.
Toen men dan ook in de laatste plechtige Groote Vergadering waarvoor de Groote
Zaal gebruikt was, besloten had het zonder Stadhouder te beproeven, toen dachten
dadelijk de Staten van Holland eraan om ook hunne vergaderzaal die uiterlijke pracht
en praal te geven, welke aan den Souverein toekwam. Reeds terstond in 1652 werden
de voorbereidende maatregelen getroffen en in 1658 was de nieuwe bouw gereed,
die in de plaats van het oude complex van kleinere huizen nu ten westen van de Kapel
een groot ruim opgetrokken kwartier in wezen geroepen, had. Niemand minder dan
Johan de Witt, toen nog pensionaris van Dordrecht, had de indeeling van den nieuwen
bouw ontworpen. Pieter Post, van Campens knappe leerling, nam er daarna wel de
architectonische leiding van, maar achter den soberen strakken bouw zien wij toch
meer de strenge figuur van den staatsman, dan die van den weelderigen bouwmeester
van het Mauritshuis. Slechts in de binnenbetimmering, in snijwerk en verguldsel, in
de haast àl te pompeuse versiering der Statenzaal, welke trouwens pas ongeveer in
1670 gereed was, dáár vinden wij Post geheel en al terug, Haast àl te pompeus?
Waarom zouden wij niet erkennen, dat Post hier met zijn lastgevers één van zin en
één van smaak is geweest? Moesten hier onder die druk beschilderde zoldering, en
tusschen die kleurige, zware gobelins niet machtige regenten vergaderen, die besluiten
konden nemen van dóórslaggevende beteekenis voor de Europeesche politiek?
Machtige en bovenal deftige regenten - kleine koningen haast, - wier statige karossen
wij zien wachten op het Binnenhof om hen ná de vergadering terug te brengen, óf
naar hun eigen rijke woningen aan Voorhout en Vijverberg òf naar de ‘logementen’
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door de stemhebbende steden in den Haag voor hare gecommitteerden ingericht. En
in een kamer
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gelijkvloersch, naast den grooten toren, van waar uit een trap in de Statenzaal bracht,
(de kamer is nòg bewaard) zetelden de raadpensionaríssen, niet allen zoo bekwaam,
zoo invloedrijk als de Witt, maar toch steeds ambtenaren van groote beteekenis.

HET BUITENHOF EN HET STADHOUDERLIJK KWARTIER OP HET EINDE DER
GRAVURE NAAR P.C. LA FARGUE.

18DE EEUW, NAAR EEN

De Hollandsche Statenleden, al mochten zij zich geweldig voelen, en al waren zij
wellicht wel de méést invloedrijke, waren evenwel niet de eenige patriciers die op
het Binnenhof hun werkplaats vonden. Aan de andere zijde van de voormalige
Hofkapel, nu, sedert de complaisance der Staten tegenover Louise de Coligny, de
kerk der Waalsche gemeente, vond men het kwartier der Staten Generaal. In de dagen
van het eerste stadhouderlooze tijdperk was men hier nog gevestigd in vertrekken
afkomstig uit den grafelijken tijd, de kamers van joffer Aleid van Poelgeest, in de
dagen van Karel den Stouten saamgetrokken tot den zoogenaamden ‘Kamer van
Staet’, gelegen aan den Vijver, waar in 1608 de voorloopige onderhandelingen over
het Bestand met de Spaansche gevolmachtigden gevoerd werden. Maar - ook dit is
kenteekenend - toen onder het stadhouderschap van Willem III de Generaliteit weer
zooveel meer naar voren geschoven werd, de positie der Staten Generaal daardoor
ook heel wat aanzienlijker werd in de eigen oogen der afgevaardigden, toen besloot
ook dit college zich een betere, waardiger huisvesting te verschaffen. Onder leiding
van Daniël Marot werd de vergaderkamer der Staten, welke op het Binnenhof uitzag
verbouwd en van een rijke binnenbetimmering voorzien, en daarnáást, met uitzicht
op den Vijver, bouwde Marot een nog rijker versierde zaal, - die nog steeds, hoe
oneigenlijk de naam ook wezen mogen, als Trèves-zaal bekend is. Blommendaal en
Begemaker zorgden voor snij- en beeldhouwwerk, Theodoor van der Schuer
schilderde de zoldering en een schoorsteenstuk, terwijl door Brandon vijf beeltenissen
der
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Oranje-stadhouders, ter wier verheerlijking de inrichting der zaal bedoeld was, werden
gepenseeld. Hoe geheel anders is dus wederom dit kwartier dan dat der Hollandsche
Staten: in zijn geheelen opzet karakteriseert het volkomen een volgend tijdvak en
symboliseert het tevens een gansch andere constellatie van machtsverhoudingen.
Ik wil niet te lang stilstaan bij al de andere college's en ambtenaren, te wier behoeve
het Binnenhof steeds weer nieuwe gebouwen, meestal gebouwtjes, zag ontstaan: de
verschillende financieele bureaux bijvoorbeeld: de Financie van Holland en de
Financie der Generaliteit, de ontvangers van diverse middelen enz.; dan de Raad van
State, het lichaam dat, oorspronkelijk met het uitvoerend gezag der Staten Generaal
bekleed, op den duur vooral op de militaire zaken invloed kreeg. Hij had 'n
afzonderlijke vergaderzaal en een eigen griffie, die waren ondergebracht meer
oostelijk van de Staten Generaal, naast de oude Cleefsche Kamer, dicht bij het torentje
van de kasteleinij. In de achttiende eeuw, omstreeks 1728, werd de oude toestand
hier opgeruimd en werd een ruimer en meer practisch gebouw voor den Raad aan
den Vijver gezet. Dan was er het Hof van Brabant - waarmede de Generaliteitslanden
bedoeld werden - uitziende op het Binnenhof naast de Middenpoort; aan den anderen
kant het Leenhof van Holland. Dáár sloot een muurtje met een winkel-galerij den
ouden achtertuin van het Hof af. Maar aan dat binnenpleintje stond nu het gebouw
van den Hoogen Raad.
Op zijn oude plaats was nog steeds het Hof van Holland, dat in de oude Rolzaal
rechtsprak. Maar ook hier had de weelde en wat overladen smaak van het einde der
zeventiende eeuw een niet onbelangrijke verandering gebracht in een der oudste
kamers. In 1688 liet men er een nieuwe wandbetimmering met pilasters van stuc
aanbrengen. Met haar geschilderde zoldering en zeven groote wandschilderingen
door G. de Lairesse, voorstellende burgerdeugden aan Grieksche en Romeinsche
voorbeelden ontleend, vormt de ‘zaal van Lairesse’ een eigenaardig anachronisme
midden in het oude Romaansche Gravenpaleis. Maar zij teekent ons daarom nog te
duidelijker de onvoldaanheid der zwaargepruikte rechtsgeleerden met het vlakke, en
strakke van hun overgeleverd verblijf!
Nog vinden wij daarachter het goudsmidskeurhuis - het eenige overgeblevene
onzer Haagsche gildehuizen! - en aan de andere zijde van de Spuipoort de provinciale
en generale drukkerij.
Slaan wij eindelijk nog eens een blik op de Groote Zaal. Hoezeer is die veranderd
sedert zij het middelpunt was van het grafelijk hofleven! Maar in het Binnenhof der
zeventiende- en achttiende-eeuwsche ambtenaren- en regentenwereld heeft zij immers
geen grootsche functie meer. 'n ‘Groote’ vergadering als die van 1651 was in de zoo
particularistisch denkende Republiek bestemd een unicum te blijven. En nu mocht
men al de in de land- en zeeoorlogen der zestiende en zeventiende eeuw veroverde
vaandels ophangen in de hooge kap, haar daarmede tot een soort eere-zaal stempelend,
de bestemming die men overigens aan de ruimte gaf, was daarmede niet bizonder in
overeenstemming. Men had er namelijk gaandeweg een overdekte verkoophal van
gemaakt door allerlei winkeltjes en kantoortjes in de zaal te verhuren, aan notarissen,
boekhandelaren enzoovoort. Ook werden er boekenveilingen gehouden, terwijl sedert
den aanvang der 18de eeuw de trekkingen der landsloterijen er plaats hadden.
Daarvoor was aan het eene einde een gebouwtje opgesteld, en zoo kreeg de oude
Ridderzaal den naam Loterijzaal, waaronder zij nog bij vele oude Hagenaars bekend
is. Veilingen en loterijen - en daarboven de glorieuze lappen van op Spanje veroverde
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vaandels! Het is iets dat veel heeft van een triest symbool van het achttiende-eeuwsche
bestaan onzer Republiek, die, onbeweeglijk
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terend op ouden roem, voor weinig dingen méér oog had dan voor geldverdienen.
Kan men zich, het oog richtend op die heel andere functie van de vroegere feestzaal,
wel zoo zeer verbazen, dat ook uiterlijk het karakter sterk veranderde? Dat
langzamerhand de kleine huisjes en kantoortjes, die tegen de Zaal waren aangebouwd,
zóó als men op de stadsmarkten winkeltjes bouwde tegen de kerken, werden
opgetrokken tot kantoorgebouwen van drie verdiepingen waardoor de zijmuren der
zaal geheel aan het oog werden onttrokken, terwijl het portaal-gebouw uit den
graventijd, dat reeds sedert de zestiende eeuw het grootste deel van den voorgevel
onzichbaar maakte, nog met een overgebouwd vertrek werd uitgebreid, naar den
linkertoren toe? De twee walvisch- of potvischribben, ter herinnering aan een te
Scheveningen gestrand zeemonster tegen den gevel van dit portaal gehangen, en de
onevenredige schoorsteenen, die aan verschillende kanten naast en boven de
onregelmatige daken van dit zonderling complex uitstaken, gaven het geheel een
zeker rommelig aanzien, moeilijk vereenigbaar met eene gedachte aan grootschheid
of eerwaardigheid!

HET BINNENHOF OP HET EINDE DER
MUS., DEN HAAG).

18DE EEUW, NAAR EEN TEEKENING VAN P.C. LA FARGUE. (GEM.

Dat de Zaal nóg dieper zinken zou, moge de verontwaardiging van een later geslacht
hebben opgewekt, het was niet anders dan het logisch gevolg van het feit, dat de
burgerlijke ambtenaarswereld voor de oude ridderlijke overlevering in het geheel
geen smaak kon hebben.
Zoo dommelde ná de eind-zeventiende-eeuwsche verheerlijking van dit burgerlijk
patriciaat in den bouw van de zaal voor de Staten van Holland, van de Trèveszaal
en van de Lairessezaal, in de achttiende eeuw het Binnenhof in stijve deftigheid. En
de eeuw zou zonder verheffend moment
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zijn afgeloopen, indien niet nogmaals de Stadhouder op den voorgrond ware getreden.
Wij mogen het stadhouderschap van Willem V niet hoog aanslaan en zijn
persoonlijkheid moge ons niet met sympathie vervullen, het blijft een feit, dat, gezien
de algemeene verhoudingen, de positie van dezen Oranje machtiger was dan die van
één zijner voorgangers. Hij vatte haar niet breed op, en hij heeft haar niet benut met
de energie van bijvoorbeeld den Koning-Stadhouder, die met minder macht méér
wist tot stand te brengen; toch is het geheel redelijk, dat de laatste helft der achttiende
eeuw, als zij in de Binnenhof-architectuur haar spoor zou willen achterlaten, dat aan
het Stadhouderlijk kwartier zou moeten doen. In 1752 had de Gouvernante reeds
eene verbetering gewenscht in den toestand van den Stadhouderstuin aan het
Buitenhof, waar een inrit voor een koets met paarden werd gemaakt, terwille waarvan
de oude tuinmuur door een nieuwen werd vervangen. Naast den ingang kwamen
twee gemetselde ruiterschildwachthuisjes, terwijl het groote huis - dat geruimen tijd
voor logement der Vijf Steden gediend had, - nu een vestibule kreeg met een
wachtzaal voor de lijfwacht des Stadhouders, de ‘Cent-Suisses’. Doch na Willems
meerderjarigheid en zijn weldra volgend huwelijk begonnen de verbouwingen eerst
recht. Eerst werd op allerlei manieren ruimte geschaft; zoo werd bijvoorbeeld het
‘naturaliën-kabinet’ der Gouvernante uit eenige vertrekken aan de Vijverzijde
verplaatst naar het deftige hoekhuis op het Buitenhof, - waar nu het Kadaster is - en
waarnaast toen ook voor 's Prinsen schilderijen-verzameling een ruimte werd ingericht.
In het Stadhouderlijk kwartier werd een groote audiëntiezaal en later een eetzaal
door doorbreking van muren enz. verkregen.
Dit alles evenwel hielp niet definitief en zoo begonnen omstreks 1775 de
Gecommitteerde Raden verschillende kleinere gebouwen aan de zuidzijde van het
Binnenhof, tusschen het Stadhouderlijk kwartier en de zuidpoort aan den kant van
de Hofstraat, aan te koopen, die daar lagen, zooals Jacob van der Does schreef achter
‘een rij van wasselycke Linden’. Het waren o.a. het zoogenaamde Stadhouders
Koffiehuis en de reeds door mij genoemde landsdrukkerij. Daar werd nu een groote
aanbouw van het stadhouderlijk kwartier ontworpen, die 3 à 400.000 gulden mocht
kosten en waarvoor de architect Lodewijk Gunckel de plannen had ontworpen,
dezelfde bouwmeester aan wien de prins van Nassau-Weilburg den bouw van zijn
paleis aan het Voorhout had opgedragen, en dien wij dus den fijngeleden, smaakvollen
gevel van den tegenwoordigen schouwburg danken.
Gunckel was wel niet zóó gelukkig met zijn gebouw op het Binnenhof, maar de
gevel heeft toch ontegenzeggelijk iets rustigs en voornaams en de groote danszaal
op de verdieping ontworpen is zeker in haar soort zeer geslaagd. Onze Lodewijk
XVI architectuur van eenigszins monumentaal karakter is te zeldzaam, om dit werk
zoo in de laatste dagen van ons eigen vrij bestaan tot stand gekomen, niet bijzonder
op prijs te stellen.
Willem V heeft van zijn paleis en zijn danszaal niet veel genot gehad. Tijdens den
bouw brak de oorlog met Engeland uit, en deze gaf reeds allerlei stagnatie in den
aanvoer van grondstoffen, terwijl de aannemers het moeilijk te verantwoorden hadden.
Toen kwamen de patriottische bewegingen en 's Prinsen tijdelijke, min of meer
gedwongen afwezigheid uit den Haag. Eindelijk de Restauratie, die weinig deugdelijk
bleek. Toch ten laatste werd in 1790 de nieuwe vleugel ingewijd met de feesten voor
het huwelijk van Willems zuster Louise met den erfprins van Brunswijk. En nog
ééns in 1791 toen 's Prinsen oudste zoon, de latere koning, die in Berlijn was gehuwd,
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met zijn jonge vrouw in den Haag zijne intrede deed, straalde het nieuwe kwartier
in al zijn glorie. Hard was er aan ge-
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HET BINNENHOF EN OMGEVING IN 1612, NAAR DE KAART VAN CORN. BOS. (GEM. MUSEUM, DEN HAAG).
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werkt om het nog gereed te krijgen, ook de geschilderde behangels van Schweickhart
waren nog juist gearriveerd. Er was des avonds ‘cercle’ in de danszaal, terwijl heel
het Binnenhof aan de Vijverzijde met vetpotten was geillumineerd.
Zoo glansde en schitterde het met welhaast koninklijke praal omgeven
stadhouderschap nog in een bedrieglijken schijn. De levendige, doortastende
Willemijntje hield er den gang in zoolang het nog mogelijk was. Maar toen in den
kouden winter van 1794 op '95 de revolutionaire troepen over de grenzen kwamen,
toen verbleekte ook die laatste glans. Het was in dezelfde danszaal, dat in den vroegen
morgen van den 18den Januari Willem V en zijn zoons afscheid namen van zijn
hovelingen en ambtenaren, nadat hij van de Staten Generaal en de Staten van Holland
verlof gekregen had ‘zich wegens de omstandigheden voor een tijd te retireeren uit
den lande’. Na dit moeilijke laatste uur in zijn woning verliet de Prins door het
Noordeinde de stad om zich te Scheveningen in te schepen. Hij zou het Binnenhof
niet wederzien.
Daar klonk intusschen weldra een nieuw geluid. De danszaal der Oranjes huisvestte
slechts weinig weken later het Parlement der Bataafsche Republiek en de wanden
weerkaatsten er die goed bedoelde, maar àl te wijdloopige welsprekendheid, waarmede
onze aan daden zoo weinig rijke Nationale Conventie haar leven heeft weten te vullen.
Vertegenwoordigers der Fransche broeders waren in het stadhouderlijk kwartier
ondergebracht en het zou niet lang duren of men zag op het Binnenhof dien droeven
optocht, waarbij de roemrijke herinneringen aan onzen grooten tijd, als de Ruijters
admiraalstaf en Tromps zwaard, die Willem V in zijn verzameling in het Valkhuis
bewaarde, eerst over Binnenhof en Vijverberg gevoerd, eindelijk in de Trèves-zaal
aan Dumonceau, den Franschen commandant van den Haag, werden overgegeven,
die ze uit naam der Fransche natie als onderpand van achting en vriendschap aan de
Vertegenwoordigers des Bataafschen Volks schonk. En deze, den hoon niet voelende,
boden, nà ettelijke hoogdravende toespraken, op voorstel van burger Grasveld den
Franschen commissarissen een vetten maaltijd aan.
Dat was het tragisch slot van de Republiek der Geunieërde Provinciën, en het
Binnenhof was getuige van de acte, zooals het die geweest was van de vele, welke
die Republiek hadden groot en sterk gemaakt, hadden ‘hoog opgestooten midden in
de vaart der volken.’
Zien wij het aan op dat oogenblik van neergeplofte glorie, dan draagt het toch nog
den ouden schijn. Dan zien wij nog een geheel, rijk aan verscheidenheid. Heel anders
dan het middeleeuwsche Hof, dat er voorheen was. Hier en daar - in de Groote Zaal
en in de Kapel - rezen de herinneringen aan die lang vervlogen tijden nog statig op,
maar overigens was het een nieuw daaromheen gegroeid organisme, het langzaam
geworden architectonisch product van glorie en zelfgevoel der burgerlijke Republiek,
hare deftige patriciers en gewichtige ambtenaren. Geen hoekje of het borg een deel
der historie van drie bewogen eeuwen, waar stadhouders en raadpensionarissen,
magistraten en ambtenaren samenwerkend of tegenover elkander staand beurtelings
hun stempel hebben trachten te zetten op den arbeid aan de Republiek door de
geschiedenis opgelegd.
Wie de geschiedenis van het Binnenhof kent, en die 't verstaat om in dat ‘boek
van steen’ te lezen, die leest er de kern der historie van ons land.
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In een volgend opstel zullen wij nagaan hoe de negentiende eeuw het besef daarvan
heeft verloren en ook, gelukkig, hoe zij het, zij het ook moeizaam en niet zonder
schade en schande, weder heeft trachten te verwerven.
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Kenmerken van het barocco in Rome,
door dr. J.A.F. Orbaan.
Het Barocco, die lange reeks van jaren, die van het einde der Renaissance zich tot
de herleving van den strikt klassieken smaak in Winckelmann's dagen uitstrekt, is
voor den historicus, die naar inwendige geschiedenis speurt, nog een onbekend
gewest.
Niet zonder moeite brengt men zich aan het verstand, dat het niet-moderne Rome
zooals wij het nu zien, een voortbrengsel van het Barocco, zelfs van den aanvang
van het versmade Barocco is.
Deze overweging heeft slechts bij uitzondering aan de studie van de eeuwen nà
de Renaissance gebaat.
Hoofdzakelijk heeft men de bronnen aangeboord om zich van de lotgevallen van
het oude Rome, door het lange braakliggende tijdperk heen, te vergewissen. Als men
dan aan de buitenwereld vertellen kan, hoe onder Sixtus V het Septizonium
neergehaald werd, vindt men een gretig gehoor, dat zelfs in een zekere opwinding
verkeert, wanneer men van denzelfden paus het plan vermeldt om het Colosseum
voor een of andere fabriek in te richten. Het verlangen naar treffende tegenstellingen
heeft nu eenmaal ook een tot in het verre verleden terug werkende kracht! En er is
staat op te maken, dat de belangstelling meteen verflauwt, als het gesprek zou komen
op de diepere beweeggronden, de ver-Christening van heidensche oudheden, die
zulk wandalisme zou billijken in den grooten paus der tweede Renaissance.
Het voortbestaan van het oude Rome, door de eeuwen heen, nà dat Rafael het
commissariaat der antiquiteiten bekleed had, kon voornamelijk de aandacht der
studeerenden winnen, omdat het tevens een voortdurend verlies door verwoesting
en slijting beteekende. De reconstructie van de klassieke oudheid had van noode al
de splinters te verzamelen, die de omgevende menschengeslachten en lengte van tijd,
van de eens gaaf-schoone voorbeelden van bouwkunst weggenaagd hebben. Elke
opvolgende toestand van wijziging of verval der oudheden moest voor oogen gebracht
worden om met de grootst mogelijke zekerheid het lijnenspel van den ongedeerd
oorspronkelijken toestand van elk monument wezenlijk te maken. Zoodra de
oudheidkenners zich daarvan voldoende overtuigd hadden, was het uur aangebroken
voor een menigte kleinere kunstenaars van het Barocco om aan een bijna beklonken
vergetelheid ontrukt te worden, alleen omdat ze in hunne schetsboeken of prenten
op een paar bladen Romeinsche ruïnes geconterfeit hadden. Dupérac, Sadeler met
zijn droog prentenboek van Rome, een onsmakelijk etser als Giovannino Alò, de
magere plaatjes van Giovanni Maggi kregen op deze wijze beteekenis en bekendheid.
Zoo veel betere kunstenaars, als onze Poelenburg met zijn schetsboek in de
verzameling der Uffizj en de groote teekenaar Stefano della Bella verschijnen ons
in de nieuwe gestalte van notarissen van het verval van het oude Rome.
Dit alles heeft het groote voordeel, dat men nu iemand, die wel iets van het Barocco
in Rome zou willen weten, met meer kennis van zaken naar de groote pronkzaal van
de Vaticaansche bibliotheek kan brengen, hem de fresco's en de lunetten boven de
vensters kan aanwijzen, een paar aanknoopingspunten geven, en dan het daar voor
oogen gevoerde Rome op hem laten inwerken.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

Om de voor het uiterlijk van de stad Rome zoo ongemeen belangrijke periode van
het Barocco, die met den regeeringstijd van Sixtus V samenvalt, te verstaan, dient
men zich eerst eene voorstelling te maken van het samenvattend denkbeeld, dat aan
de versie-
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ring van deze zaal tot grondslag geweest is.

WANDSCHILDERING VAN SALVIATI IN HET PALAZZO FARNESE TE ROME, MET DE PORTRETTEN VAN
PAUS PAULUS III, KARDINAAL CAETANI EN MARTIN LUTHER, FRANS I EN KAREL V.

De paus, die in zijn arme dagen als Franciscaner monnik vermocht eene kleine
eigen boekerij samen te stellen, zooals men kan zien in zijne eigenhandige notities
in de Chigi bibliotheek te Rome bewaard, achtte het zijn eerste groote zorg, toen hij
eenmaal den hoogsten zetel ingenomen had, de reeds toen rijke verzameling
handschriften der eerste Vaticana veilig en waardig onder dak te brengen.
In de voorkamer, die naar de groote zaal leidde, in de zaal zelf en in de aansluitende
vertrekken die tegelijk ingericht werden, heeft Sixtus V ons een stichtelijke les in
het wezen van het Barocco nagelaten.
Het Barocco houdt van stichtelijkheid en leest gaarne met veel geleerdheid de les,
een fondamenteel punt, dat men dadelijk in het oog vatte. Het komt mij voor, dat al
degenen, die naar den nieuwsten smaak in kunst- en beschavingsgeschiedenis wel
aan het Barocco willen, het hier - in de zalen der Vaticaansche bibliotheek - beter
kunnen zien, dan wanneer zij de gewone wijze van studie: het lezen van een paar
bronnen en het museumbezoek, volgen.
Juist omdat zoo veel tegen een rationeele wijze van studie en opvoeding, op sedert
lang platgetreden wegen misdreven wordt, mag ik er wel even tegen opkomen en
wat beters voorslaan.
Voor een belangrijk tijdperk van het Barocco, omstreeks 1600, bezitten wij een
bron, die uitstekend is, op voorwaarde dat men dat boek, van Giovanni Baglione, op
de ware wijze te gebruiken weet. Gewoonlijk dient Baglione als vulsel in den tekst
en als bewijsplaats in de aanmerkingen voor kunsthistorische bijdragen, die overigens
op vlijtig museum-bezoek in Italië en het buitenland berusten. Dit geschiedt zonder
kritiek, zonder zelfs te bedenken dat deze Baglione eigenlijk zelf meer een
middelmatige was, die
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zich tot heraut van de academische richting had opgewerkt; en zonder de zoo noodige
topografische kennis van het Rome, dat hij beschrijft. Vervolgens is het enkel afloopen
van musea bij lange niet voldoende; men moet daar eenig oordeel des onderscheids
aan verbinden, kan zich bijvoorbeeld een voorsprong op de alledaagschheid
verschaffen, wanneer men eens nagaat, hoe in de eerste helft van de zeventiende
eeuw een Romeinsche kunstverzameling was ingericht, hetgeen in het Casino der
Villa Borghese doenlijk is. Dat geeft al dadelijk een beteren blik op de
kunstontwikkeling van den tijd dan wanneer men zich met berichten over verspreide
schilderijen tevreden stelt. Bovendien moet men zich wennen de grooten van het
Barocco, Baglione incluis, ter vergelijking en in tegenstelling met anderen, die men
van harte lief kan hebben, toch maar eens als de Meesters te beschouwen. In
overeenstemming met die gedragslijn staat men er voor de schilderijen, fresco's,
prenten te gaan opnemen, die toen ter tijd mooi gevonden werden. Dan komt iemand
als Baglione uitstekend te pas, wanneer die bijvoorbeeld waarborgt, dat voor de
Borghese-kapel in Santa Maria Maggiore de ‘beste schilders’ van den tijd uitgezocht
werden. Reeds heeft de kunstgeschiedenis van een vroeger tijdperk ons geleerd, dat
Rubens het Casino di Pio IV in de tuinen van het Vaticaan gezien kan hebben, dat
de fresco's van de Engelsburg tot de bezienwaardigheden behoorden en dat men het
schilderwerk van Salviati in het palazzo Farnese en van Pirro Ligorio in San Giovanni
Decollato hoort te kennen, en Caprarola.

TOONEELMATIG FRESCO VAN PIRRO LIGORIO, IN SAN GIOVANNI DECOLLATO IN ROME, MET PORTR.
VAN TIJDGENOOTEN. PHOTO MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN SCHOONE KUNSTEN, ROME.
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Daarmee kunnen wij nu ons voordeel doen bij de beschouwing van den pronk der
Vaticaansche bibliotheek.
Hier was een paus van onvergelijkelijke groote geestkracht zich bewust, dat hij
met het noodwendig verbreken van de harmonie in het reuzen-binnenhof van
Bramante een goede daad ten bate van de Vaticaansche bibliotheek verrichtte. En
hier vervolgde hij zijn logischen gedachtengang, toen het vraagstuk van de in- en
uitwendige versiering - deze laatste van minder beteekenis, met de nog in de groote
lijnen te herkennen graffito's - aan de orde kwam.

SIXTUS V ONTVANGT ZIJNEN BOUWMEESTER DOMENICO FONTANA, DIE HEM HET PLAN VOOR HET
NIEUWE GEBOUW DER VATICAANSCHE BIBLIOTHEEK AANBIEDT; UIT: J.A.F. ORBAAN, SIXTINE ROME.
CONSTABLE EN CO. LONDON - NEW YORK 1911.

Sixtus V had uit den tijd, toen hij als kardinaal in een eenvoudige woning in 't hart
van Rome leefde, en bezig was zijn eigen villa aan te leggen, een man, die toen nog
als een gewone werkkracht in het bouwvak gold meegebracht. Weinig vermoedde
die Domenico Fontana, dat zijn naam op het voetstuk van de zuil van Marcus Aurelius
zou verschijnen en hij zelf in Rome een van die dynastieën van bouw-ondernemers
stichten, die de vergelijking met de San Gallo's en della Porta's zou kunnen doorstaan.
In Rome maakte men er den pausen een verwijt van, dat zij eenvoudige werklui tot
hunne bijzondere bouwmeesters verhieven en trachtte daaruit vele misslagen, die
zouden begaan zijn, te verklaren. Misschien sijpelt echter ook daar wat van de
leerstellingen der heerschende kunst-academie door, die in geen vak van kunst
ondernemingsgeest toelieten. De fouten, die de pauselijke bouwmeesters - en waar
alleen een Michelangelo zich boven kon verheffen - begingen, lagen in het gewoonte
geworden gebruik, dat de bouwmeester ook aannemer was, die dan weer aan andere
kunstfirma's het schilderwerk uitbesteedde. De bouwmeester, die met groote sommen
gelds en leveringen van grondstoffen te doen had, liep veel grootere gevaren dan de
schilder-aannemers. Domenico Fontana zelf zou, wegens financieele verwikkelingen,
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kort na den dood van Sixtus V de wijk naar Napels moeten nemen. Op het oogenblik,
dat hij met zijn pauselijken meester, en waarschijnlijk in het bijzijn van eenige
kardinalen, het plan voor de versiering der Bibliotheek overlegde, trad hij juist in
zijn schitterende loopbaan. Hij had in den paus, nadat hij de zware proef van de
oprichting van den obelisk op het plein voor Sint Pieter doorstaan had, den willigsten
Maecenas gevonden, die een architect van het Barocco zich maar wenschen kon.
Naar den geest van den tijd moest de kunst stichten en onderrichten, zooals dat in
beginsel, maar op veel hooger artistiek
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plan, in de Stanze en de Sixtijnsche kapel aangeduid en, ineens veel meer gelijkvloers,
in de kaarten-galerij en in de hoogste rij der Loggie, onder Gregorius XIII voortgezet
was.

HET MIDDELEEUWSCHE PALEIS VAN SINT JAN IN LATERANEN; WANDSCHILDERING DER VATIKAANSCHE
BIBLIOTHEEK.

De conceptie van den tooi, zooals die daar voor de Bibliotheek niet meer uit het
genie van Rafael of Michelangelo voortsproot, maar de vruchten van redeneering
zou moeten aanbrengen, was toch sterk constructief.
Zij zou moeten bevatten: het nut van de wetenschap aangetoond in voorbeelden
van de beroemde bibliotheken aan een van de lange zijden, en er tegenover: de
aanwending van boekenschatten op de voornaamste concilies. Een of meer geleerde
kardinalen zouden er wel voor zorgen, dat die voorstellingen, die ons nu volkomen
koud laten, op de hoogte van de kennis des tijds uitvielen Als bijwerk: op de groote
zuilen de verschillende lettersoorten, en in de plafonds rijkelijk toespelingen op de
emblemen en de eigenschappen van den regeerenden paus. Fontana, die ons een
eigen boek over zijne werkzaamheid als architect - van groote waarde voor de kennis
van die periode van het Barocco - naliet, en de tijdgenooten Rocca en Pansa
beschrijven die groote muurvlakken in alle bizonderheden. Wij moeten er vooral
kennis van nemen, omdat het een geest aanduidt, die zich ook in ongeveer denzelfden
tijd uitsprak in de inwendige decoratie van het paleis bij Sint Jan in Lateranen en die
voor vele toekomstige jaren de wet zou voorschrijven in kerkelijke kunst. In het kort
is het: een progamma, tot in bizonderheden door zaakkundige geleerden uitgewerkt
en den kunstenaar met steeds meer bindende kracht voorgelegd, als Vasari het reeds
had moeten aannemen voor het Palazzo Vecchio in Florence, Zuccaro in Caprarola,
en waaraan in het einde van de zestiende eeuw Carracci niet aan zou ontgaan in het
Palazzo Farnese.
De voorkamer van de groote zaal van de Bibliotheek, die tot voor een paar jaren
door deuren uit den tijd van Urbanus VIII toegang verleende, werd - een overblijfsel
van middeleeuwschen smaak - in de zoldering met de figuren der Sibyllen uitgedoscht.
De uitspraken der Sybillen konden immers met eenigen goeden wil onder de
wetenschap der theologie gebracht worden en dat billijkte dan hare aanwezigheid
op den drempel der Bibliotheek. In het ornament zijn paneelen vervat, die het maken
van het boek voorstellen, met de papierfabricage, letterzetterij, tot het verslinden der
noviteit door weetlustige Italianen in een bosschaadje gezeten.
Wij moeten hier, behalve de zeer duidelijke aansluiting aan de wandversiering,
die volgt in de groote zaal, eene erkenning van
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de waarde van het behulpzame beroep en ook eene waardeering van veel techniek
in zien, die beide tot den tijd behooren. Bij uitzondering valt er, als hier, de eer aan
te beurt in de fresco-kunst - misschien wel van Paulus Bril - vereeuwigd te worden.
Zoodra wij echter tot de prenten van den tijd komen, vooral van Noord- en
Zuidnederlandsche kunstenaars, die toen Italië bezochten of er woonden, springt de
waarde die men aan beroep en techniek gaf naar voren: Stradanus, de Galle's, de
Sadelers, zelfs Sprangher voeren ons de Uitvindingen, de Beroepen, de Werkplaatsen
voor oogen. In schilderkunst heeft men toch uit denzelfden tijd het onlangs weder
opgebouwde studeer-vertrek van Francesco de' Medici, den alchimist, in het Palazzo
Vecchio. Stradanus had daar zijn aandeel met een paar paneelen, die tot nog toe uit
het verband gerukt, in een kleinere kunstverzameling in Florence bewaard werden.
Dezelfde Jan van den Straet geeft ons in zijne reeks ‘Uitvindingen’ kostelijke kijkjes
op de technische zijde van de beschavingsgeschiedenis in de tweede helft van de
zestiende eeuw.
Dadelijk bij het binnentreden van de eigenlijke bibliotheek-zaal vindt men rechts
- waarschijnlijk door den toen beroemden portretschilder Scipione di Gaeta - in een
groep vereenigd: den paus met een paar in de Bibliotheek geinteresseerde kardinalen,
zijn neefje Michele Peretti - den magister elegantiarum van de toekomst - in volle
wapenrusting als page, waar audientie verleend wordt aan Domenico Fontana, getooid
met de gouden keten (belooning voor het oprichten van den obelisk), die nu het plan
van het bibliotheekgebouw voorlegt, terwijl op den achtergrond eenige beambten die nog steeds den bescheiden naam: scriptores voeren, terwijl hun namen in de
wetenschappelijke wereld wijd en zijd beroemd zijn - vreedzaam toezien.
Dit schilderij heeft een ouderen tegenhanger, thans in de Vaticaansche pinakotheek,
door Melozzo van Forlì, hoe een andere Sixtus, de Vierde van dien naam, den
bibliothecaris Platina, den geschiedschrijver der pausen, ontvangt. Men kan zich niet
ontveinzen, dat de belangen van de bibliotheek er meer dan die van de kunst in den
tijd van een eeuw op waren vooruitgegaan!
Nog andere aanknoopingspunten, behalve goede zorgen voor de verzameling
boeken en handschriften van het Vaticaan, zijn tusschen Sixtus IV en Sixtus V aan
te wijzen. Elk van beiden geldt voor dèn paus, die in het stadsbeeld van Rome groote
wijzigingen heeft aangebracht, met het doortrekken van nieuwe straten en het
oprichten van belangrijke gebouwen. Sixtus V vulde de versiering van de Vaticaansche
bibliotheek, die geheel nieuw door hem gebouwd was, aan met een cyclus van
voorstellingen van de gedaanteverwisselingen, die hij de Eeuwige Stad deed
ondergaan. Indien zijn naamgenoot eene dergelijke opdracht had laten uitvoeren
zouden wij zonder twijfel beter kennis dragen van den overgang van het Rome der
Middeleeuwen tot de Renaissance-stad.
Het verdient in Italië, vooral in Rome en in de onmiddellijke omgeving van het
Vaticaan, waar de overlevering zulk een voorname rol speelt, altijd aanbeveling na
te gaan of voor een verschijnsel van kunst- of beschavingsgeschiedenis niet een
vroeger voorbeeld te vinden is, dat op den bijna altijd naspeurbaren leefregel der
continuïteit duidt.
Inderdaad is in het Vaticaan, uit het pontificaat dat aan de korte, maar uiterst
vruchtbare regeering van Sixtus V voorafgaat, eenigermate een voorbeeld aan te
wijzen.
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Gregorius XIII, wiens naam vooral ook aan onze tijdrekening verbonden is, had
al op verschillende plaatsen in het groote paleis wandschilderingen van meer
praktische, dan artistieke waarde laten aanbrengen. In de oude sterrewacht met den
aardigen naam: ‘Torre de' Venti’ herinner ik mij jaren geleden, toen die ruimten nog
niet door het Archief waren in beslag genomen, wandschilderingen gezien te hebben,
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die mij deden denken aan werk van een van de gebroeders Bril - waarschijnlijk
Mattheus - en gezichten op Rome voorstelden, terwijl andere betrekking hadden op
de in die plaats beoefende wetenschap.

HET OVERBRENGEN VAN DEN OBELISK; OP DEN ACHTERGROND, VAN LINKS NAAR RECHTS, DE NIEUWE
SINT PIETERS KERK, MET DE HIJSCHTOESTELLEN VOOR DEN BOUW VAN DE KOEPEL; DE OUDE BASILIEK
IN HARE GEHEELE UITGESTREKTHEID MET DEN KLOKKETOREN, EN ER BOVEN DE NIEUWE VLEUGEL
VAN HET VATICAAN, TEGENWOORDIGE RESIDENTIE DES PAUSEN, IN AANBOUW; WANDSCHILDERING
DER VATICAANSCHE BIBLIOTHEEK.

Van denzelfden paus en ook in de lijn der exacte wetenschappen is de lange Galerij
der Geografische Kaarten, sedert eenige jaren weer gewoon toegankelijk. Andere
kaarten aan den wand geschilderd vindt men nog, wanneer men er toevallig komt,
op den weg naar de vertrekken der hooge Vaticaansche administraties, in een gedeelte
van het paleis, dat vroeger ‘Bologna’ heette - naar een kaart van de geboortestad van
Gregorius XIII, nog op den wand - in de derde rij der ‘Loggie’, tot voor kort de
ingang tot de Pinakotheek. Het gebruik van dergelijke kaarten voor de in Italië zoo
belangrijke bezigheid der conversatie vond ik eens duidelijk aangetoond in de
beschrijving van een reis door een anderen, lateren paus, wiens regeering nog
gedeeltelijk tot het Cinquecento behoort. Clemens VIII bezoekt het lustslot van
Caprarola, waar een heele wand van een der voorname zalen door een wereldkaart
in beslag genomen wordt. De reisbeschrijver wijst daar op het nut van zulke kaarten
bij de hand te hebben en wij kunnen er staat op maken, dat het gebruik, vooral van
de meer gedetailleerde wandkaarten in het Vaticaan, zich nog heel wat verder
uitstrekte, dan juist tot gesprekken over ontdekkingsreizigers bijvoorbeeld, en gereede
hulpmiddelen waren voor de veldtochten der tegen-reformatie en de bezwaarlijke
Christelijke kolonisatie door de zendelingen ondernomen. Bij de herhaalde bezoeken
van
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Moscovitiesche, Persische en Japansche gezanten, omstreeks 1600, zullen dezen met
belangstelling hebben gadegeslagen wat de aardrijkskunde toen van hunne verre
gewesten had kunnen vastleggen.

PRAALGRAF VAN PIUS V, IN SANTA MARIA MAGGIORE, ROME.

In dezelfde derde rij der Loggie is ook een aantal tafereelen, die het overbrengen
van de relieken van Gregorius den Groote, in het pontificaat van zijnen naamgenoot,
voorstellen. Zij worden aan Antonio Tempesta toegeschreven, meer bekend als
graveur en maker van een groote perspectievische kaart van Rome. Het is jammer,
dat die fresco's nog niet in reproductie bestaan; niet dat zij groote waarde voor de
geschiedenis der eigenlijke monumenten hebben, maar hun typisch Romeinsch
karakter en pakkende voorstellingen van het straatleven uit dien tijd, zouden ze van
waarde maken voor een ieder die zich de moeite geeft aan een beredeneerde
omschrijving van wat eigenlijk Romeinsch is mede te werken.
Die bescheiden poging de herinnering te bewaren aan een enkele gebeurtenis van
openbaar belang in eens pausen regeering, dat stukje kroniek in de eigen omgeving
afgemaald, wast in de groote zaal van Sixtus' V Vaticaansche bibliotheek uit tot
eenen historischen cyclus nopens een toen nog niet ten volle uitgevoerd programma
van stad-hervorming.
Het is alsof men naast de enkele straat - de via Gregoriana - en de paar gebouwen
- als het Collegio Romano - die van den onmiddellijken voorganger van Sixtus V
zijn, zich rekenschap geve van het groote nieuwe stadsplan van dezen laatste en de
vele monumenten met de emblemen van zijn pauselijk wapen gekenmerkt. Er is
trouwens in die versiering van de bibliotheekzaal, als een inhoudsopgave bij een
boek, een gezicht op Rome in vogelvlucht, waarin het aandeel van Sixtus V aan den
ombouw van Rome met groote duidelijkheid, zij het dan ook met eenige overdrijving,
is voorgesteld.
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Kenteekenend voor het Barocco, dat zich ook hier weer als tweede Renaissance in
tegenstelling met de andere voordoet, is het heele grootsche plan van Sixtus V met
het doel alles op de eischen van den eeredienst te richten. Als een proefneming zou
men eene afbeelding van de zoo juist genoemde kaart, naast een exemplaar van een
al vroeger in gravure en klein formaat verschenen kaart van Rome met de voornaamste
plaatsen van den eeredienst kunnen leggen, als het voor den aanvang van het
Christendom in Rome op het stuk van heidensche en Christelijke heiligdommen
gedaan is.
Vooreerst voelde Sixtus V zich aangetrokken tot een groote daad - meer wegens
de technische moeilijkheden dan anderszins beroemd geworden - op slag den obelisk
naast de Sint Pieterskerk, een overblijfsel van het Neroniaansche circus, midden op
het plein te planten. In de pronkzaal van de Bibliotheek had men voor dat
veelomvattend tafereel geen voldoende plaats en het werd naar een van de
achtervertrekken verschoven, waar men nu den obelisk op reis naar zijn nieuwe
standplaats kan zien.

PRAALGRAF VAN SIXTUS V, IN SANTA MARIA MAGGIORE, ROME.

Op zich zelf ware dit neerlaten, overbrengen en wederoprichten van de reusachtige
steenen naald - het denkbeeld was, zooals wij kunnen weten, reeds onder Gregorius
XIII opgekomen - een proefstuk van durf, naar behooren door duizenden stadgenooten
en vreemden aangestaard en door buitenlandsche gezanten in Rome aan hunne
lastgevers overgebriefd. Bij Sixtus V was het een nummer van een programma, dat
nog binnen zijne regeering en laatste levensjaren tot volledige uitvoering kwam. Drie
andere obelisken werden opgericht: bij Sint Jan in Lateranen, Santa Maria Maggiore
en op de piazza del Popolo, alle aan het einde van belangrijke straten of op het punt
waar ver-
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scheidene straten samenkwamen. Maar dat was in het programma haast meer bijzaak
of toeval. Ter tijde werd als het voornaamste vooropgesteld, dat elk van deze
heidensche overblijfselen als voetstuk aan het kruis dienstbaar gemaakt werd en in
de annalen van de Ceremoniemeesters in het Vaticaansche archief vindt men alle
bizonderheden van den ritus van exorcisme en wijding, die toen plaats greep.
Interessant is ook, dat de menschen toen nog, of reeds, geplaagd werden door het
geheimenis van de hieroglyphen. Fontana beeldt nauwkeurig het onbekend en niet
te ontsluieren schrift af en zegt er bij zulks te doen voor hen, die het zouden willen
ontcijferen; en een ander tijdgenoot van Sixtus V: Mercati, een grondlegger van de
museumkunde, schreef toen zelfs een boek over obelisken, dat echter geen greintje
verklaring van de in graniet gegrifde teksten brengen kon.

RELIEF AAN HET PRAALGRAF VAN SIXTUS V, VOORSTELLENDE DE KRONING VAN DEZEN PAUS, OP DE
TRAPPEN, DIE NAAR DE VOORHAL DER OUDE BASILIEK LEIDDEN. PHOTO ANDERSON.

In denzelfden geest, en ook met ceremonieën, worden twee aanzienlijk grootere
voetstukken gewonnen: de Trajanus- en de Marcus Aurelius-zuil, voetstukken van
de beelden der Apostelen Pieter en Paulus. Op de Trajanus-zuil werd het beeld eerst
van klei, voor een proefneming, opgericht, een bezonnen denkbeeld aan het Barocco,
dat in het begin van de zeventiende eeuw met een van de figuren bovenop de porticus
van de nieuwe Sint Pieterskerk ook toegepast zou worden.
Die obelisken en zuilen vormen elk het middenstuk en het eigenlijke onderwerp
van een aantal der lunetten in de Vaticaansche bibliotheek. Elk van deze voorstellingen
bevat eene menigte bizonderheden van belang voor de topografen van Rome, voor
archaeologen, en bovendien zijn er groepen en kleine scènes uit 't toen malige
straatleven in afgebeeld, die ze aan elk die Rome lief heeft, dierbaar moeten maken.
Veel van het ‘verdwenen Rome’ vindt men er gemakkelijk en opmerkelijk getrouw
aan de waarheid, voorzoover die aan andere bronnen te toetsen is, terug. Zelfs
voorgoed verloren kunstwerken, als de met voorstellingen beschilderde gevels van
sinds lang gesloopte huizen, zijn hier te herkennen.
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Hoogelijk is die nauwkeurigheid te waardeeren in een van de fresco's, dat een
onder Sixtus V neergehaald monument van de bouwkunst der Middeleeuwen: het
paleis van Sint Jan in Lateranen, betreft. Op zich zelf is het een bewijs van historischen
zin, wellicht met eenigen rouw vermengd. Hoe dit ook zij, voor het paleis, zooals
Sixtus V het nog vond, is een heel fresco afgestaan, om de herinnering daaraan te
bewaren, zoo-
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als Paulus V het later in de krypt van Sint Pieter, op minder grootsche schaal echter,
voor de oude basiliek zou doen.
Toch kan het in onze oogen niet verontschuldigen, dat de Middeleeuwen daar
moesten wijken voor het uiterst nuchtere utiliteits-gebouw van het Barocco zooals
het ook, zonder eenige poging om het te vergoelijken, in de buurt is afgebeeld. Van
den beginne was het, waarschijnlijk door malaria, gedoemd onbewoond te blijven.

RELIEF AAN HET PRAALGRAF VAN SIXTUS V, DOOR DEN ZUIDNEDERLANDER GILLIS VAN DEN VLIETE;
VOORSTELLENDE DE FRANCISCANER DIDACUS IN DE OUDE BASILIEK VAN SINT PIETER. PHOTO
ANDERSON.

Van Sixtus V, en van de eerste periode van het Barocco door Pius V ingeleid, is
een voorbereiden van de toekomst een in het oog loopende richting; vroeg of laat
moest deze voorbereiding leiden tot eene grondige afrekening met de Middeleeuwen,
als een van de naaste opvolgers van Sixtus V, de Aldobrandinipaus Clemens VIII
een einde zou maken aan de macht van de feodale heeren binnen Rome, in het
voorbeeld der Cenci's wereldbekend.
Aan de opruiming van het verleden bood een nieuw element in de
beschavingsgeschiedenis van Rome weerstand: de Christelijke archaeologie, onder
Sixtus V in opkomst, als nader aangetoond zal worden.
Merkwaardigerwijze staat het ons vrij van de snelle antwikkeling van deze nieuwe
wetenschap, die zooveel bijdroeg tot het behoud van Rome, in alle bizonderheden
kennis te nemen, terwijl omtrent de stuwkracht van geldelijken voorspoed, die achter
de steeds stijgende weelde van het Barocco sedert het begin van Sixtus' V regeering
stond slechts karige verklaring voorhanden is, hoofdzakelijk neerkomende op de
‘Monti’, staatsbanken met onroerend goed als grondkapitaal, reeds door Hübner in
zijn voortreffelijk boek: ‘Sixte Quint’ behandeld. Met het jaar 1585, toen Sixtus V
de tiara aannam, begint eene reeks openbare werken, die onnoemelijk groote sommen
verslonden hebben; onder dezen paus nog: de nieuwe kapel van Santa Maria
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Maggiore, de koepel van de Sint Pieterskerk en het voornaamste werk van eenen
nieuwen vleugel van het Vaticaan en het brengen van een groote waterleiding naar
Rome; onder Clemens VIII, wiens regeering tot 1605 duurt: het herstel der oude
kerken van Rome, gedeeltelijk ter wille van het Jubeljaar 1600, dat zelf aanzienlijke
kosten voor den H. Stoel meebracht, de voortzetting van de onder Sixtus V begonnen
inrichting van het Quirinaal als zomerverblijf der pausen, het uitbreiden van Sint
Pieter met een nieuwe kapel: de Clementina; onder Paulus V: het neerhalen van het-
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geen nog stond van de oude basiliek daar en het bouwen van het schip en den
voorgevel van de eindelijk voltooide nieuwe Sint Pieterskerk.
Een grondiger studie van het tijdperk van bijna een halve eeuw om 1600 in Rome
toont duidelijk, haast voorbeeldig aan een zeer sterk element in de gansche
geschiedenis van Rome: de continuïteit, het bewust voortbouwen op de grondslagen.

RELIEF VAN HET PRAALGRAF VAN SIXTUS V; VOORSTELLENDE ZIJNE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID;
LINKS DE VOOR SCHULDEN GEGIJZELDEN ONTSLAGEN; RECHTS HET GESTICHT VOOR DE BEDELAARS;
IN HET MIDDEN EEN OPTOCHT VAN MET BRUIDSCHATTEN BEGIFTIGDE JONGEDOCHTERS; DAARACHTER
HET VAANDEL VAN DE SOCIETà DEL GONFALONE, DIE CHRISTENSLAVEN TERUGKOCHT OF INRUILDE;
DE ONDER SIXTUS V GEBOUWDE KOEPEL VAN SINT PIETER; DE DOOR HEM BEVEILIGDE KUST VAN DEN
KERKELIJKEN STAAT, MET WACHTTOREN EN PAUSELIJKE GALEIEN. PHOTO ANDERSON.

Wij kunnen zelfs zoover gaan te zeggen, dat de onregelmatige, hortendegang van
de ontwikkelingsgeschiedenis van Rome een onjuiste voorstelling was, geheel te
wijten aan onvoldoende kennis, zelfs met den bouw van de nieuwe Sint Pieterskerk.
Frey's studies, Lanciani's Geschiedenis der Opgravingen in Rome - onlangs met het
vierde deel tot in de eerste jaren van de zeventiende eeuw gekomen - zijn nu daar
om ons te overtuigen, indien het wezen van het pauselijk gezag en de innige
verknochtheid van de pausen zelf met Rome ons niet reeds aan het twijfelen gebracht
hadden, of eene reeks onregelmatige sprongen afgewisseld door onverklaarbare
halten de geschiedenis van de Stad der Steden in een tijdperk zonder groote
staatkundige bewegingen zou kunnen zijn.
Waar echter de middelen vandaan kwamen, is, met uitzondering van den bouw
van de Sint Pieterskerk, die van overal uit den Orbis Catholicus bijdragen in geld
mag ontvangen hebben, nog een open vraag. Indien een weltoegerust vorscher van
staathuishoudkundige geschiedenis zich aan de taak van die studie wil zetten, vindt
hij in de archieven van Rome een buitengewoon rijke stof. Van het geheele tijdperk
1585-1621 liggen de keurig bijgehouden boeken omtrent het algemeen beheer der
middelen van den Kerkelijken Staat en de rekeningen van de meeste
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bouwwerken, in dien tijd gemaakt of voltooid, op zijne belangstelling te wachten.
Wellicht zal de deskundige dan eene verklaring kunnen geven aan het den oningewijde
opvallende feit, dat met de stijgende weelde van bouwwerken en van herleven in
Rome de afzonderlijke posten: salarissen en dergelijke, geen gelijken tred houden.
Er is toch een gedeeltelijke verklaring voor de weelde van bouwkunst, die in de
Sixtijnsche kapel van Santa Maria Maggiore, voor het eerst na den gedegen rijkdom
der Renaissance, aan den dag treedt. Gedeeltelijk was de bouwende paus Sixtus V
rijk, omdat hij het kapitaal der Oudheid op nieuwe rente uitzette.

RELIEF VAN HET PRAALGRAF VAN SIXTUS V, DOOR DEN ZUIDNEDERLANDER NICOLAAS VAN ARRAS,
VOORSTELLENDE DE RECHTVAARDIGHEID, ALS VOORNAMELIJK MET HET UITROEIEN VAN ROOVERS
DER CAMPAGNA ROMANA UITGEOEFEND; RECHTS NOG EENS DE VATICAANSCHE OBELISK; OP DEN
ACHTERGROND DE BOGEN DER SIXTIJNSCHE WATERLEIDING. PHOTO ANDERSON.

Met verrassende duidelijkheid is door een van de grootmeesters der Romeinsche
topographie, den senator en professor Rodolfo Lanciani, aangetoond, welk haast
onbeperkt gebruik Domenico Fontana gemaakt heeft van de antieke bouwwerken,
de Middeleeuwen inbegrepen. Het vermoeden lag voor de hand, dat de behoefte aan
bouwen versieringsmateriaal invloed gehad zou hebben, op het vonnis, dat men toen
aan het Septizonium Augusti voltrok. Toch schijnt, naar de jongste onderzoekingen,
de zwakke toestand van het decoratief bouwwerk eens aan een hoek van den Palatijn
tegenover de Via Appia, waar die in de stad uitmondde, het sloopen gewettigd te
hebben.
De spolia opima van het Patriarchaat van Sint Jan in Lateranen en van het
Septizonium dienden dus voor de inwendige versiering van de kapel, die Sixtus, als
een schijn van de reliek der H. Kribbe en als zijn eigen mausoleum en dat van zijn
voorganger Pius V aan de eene zijde van de basiliek deed bouwen: piëteit voor den
paus, dien hij hoogelijk vereerde en het bewust zijn van zijn eigen beteekenis brachten
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hem tot het besluit bij de kerk van Santa Maria Maggiore, in de onmiddellijke
nabijheid van zijn eigen landgoed: de villa Montalto, de
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eerste kapel aan te bouwen. Toen in het begin van de zeventiende eeuw Paulus V
het tegenstuk leverde met de Borghese-kapel aan de andere zijde, werden weer de
voornaamste kunstenaars van den tijd opgeroepen om daaraan mede te werken o.a.
de vader van Bernini. De kostbare steensoorten vond men niet meer in steengroeven
der Oudheid, maar moest ze van over heel Italië betrekken.
Sixtus V wijdde - in zijn eigen kapel - zijn eigen grafmonument in, een pontificale
daad in den geest van den buitengemeen energieken man, dien hij zich ook in
staatkunde toonde.
Het monument zelf is eene geslaagde poging om de kunst aan de geschiedschrijving
in marmer dienstbaar te maken.

RELIEF VAN HET PRAALGRAF VAN SIXTUS V, DOOR DEN ZUIDNEDERLANDER GILLIS VAN DEN VLIETE,
VOORSTELLENDE DE VREDE TUSSCHEN KEIZER RUDOLF EN SIGISMUND VAN POLEN GESLOTEN DOOR
DEN PAUSELIJKEN LEGAAT (IN HET MIDDEN) KARDINAAL IPPOLITO ALDOBRANDINI, LATER PAUS
CLEMENS VIII. OP DEN ACHTERGROND: DE LEGAAT RIJDT IN GEZELSCHAP VAN HET COLLEGE DER
KARDINALEN NAAR HET NIEUWE PALEIS VAN SINT JAN IN LATERANEN, WAAR HIJ IN EEN CONCISTORIE
VERSLAG VAN ZIJNE AFGELOOPEN ZENDING GAAT DOEN. PHOTO ANDERSON.

Het grafteeken van Pius V, in denzelfden tijd gemaakt, werd nog meer in het
symbolische gehouden. In de paneelen om de zittende figuur van Sixtus V is het
geschiedenis van den dag - waaraan zelfs, als Gregorovius deed uitkomen, de
afgehouwen hoofden der bandieten niet ontbreken - en een keurige bloemlezing uit
de biografie van Sixtus V. Eene vergelijking met de in denzelfden stijl uitgevoerde
monumenten, in de Borghese-kapel, van Clemens VIII en Paulus V, toonen, dat de
onmiddellijke opvolgers van Sixtus V zijn grootsch programma van stad-hervorming
niet evenaren kunnen. Hetzelfde geldt, voor de vergelijking van Paulus V met Sixtus
V, voor de wanden, die de Borghese-paus in een deel van de lange vlucht van
vertrekken der Vaticaansche bibliotheek met voorstellingen van daden zijner regeering
liet versieren.
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Het pontificaat van Sixtus V, zeer karakteristiek in elk opzicht, draagt ook in deze
geschiedkundige fresco's kenmerken, die noch voor noch na de spanne van die vijf
jaren, voor het Barocco kunnen gelden. Het schijnt alsof alleen in een tijdperk van
zulke ingrijpende veranderingen, als Sixtus V in het wezen van Rome wrocht, een
daarmede overeenstemmend monumentale herinnering in fresco's moest samengaan.
(Slot volgt).
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Tastende toppen,
door J.J. Jiskoot.
I.
Zie, hoe een blinde gaat door grondelooze
spelonken van 't oneindelijke zwart:
hij hoort het bange bonken van zijn hart,
zijn treden schuifelen bij tusschenpooze.
Vol wantrouw tast gestaag de hand en mart
bij elken weerstand, stuitend met de brooze
verwonde toppen immer ruw en hard;
geen morgen daagt den eeuwig lichtelooze.
Zoo zoekt mijn ziel in hopen en met bangen
de vaste gronden van het wijd heelal
om daden en gedachten op te bouwen
en struikelt in zijn hunkerend verlangen
met elken tred, die nader voeren zal
het lichte weten en het blij vertrouwen.
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II.
Ik weet niet, wie dit al geschapen heeft
en perken stelde aan oneindigheid
waar ieder wezen zoekt de tastbaarheid
maar levenslang op twijfelingen zweeft.
Ik weet niet, of die Almachtschepper leeft
die ster aan zon en aard' aan wereld reit
die elk bewegen in zijn sporen leidt
en alle streven enge grenzen geeft.
Maar zoo hij zit in eeuwigheid ten troon,
wat is voor hem een tijdelijke schepping
van worden, sterven, komen en vergaan?
Zijn wij dan speelgoed van dien eenen zoon
der Tijdeloosheid - en wij wagen repping
van levensdoel en roeping in 't bestaan?
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Zomerdagen,
door Jet Luber.
Riekje gluurde om de deur; haar lachende oogen gleden over de witblinkende
ontbijttafel tot de waranda vol zonneschijn. Daar zag ze op de rugrand van één der
rieten stoelen Barts donker hoofd; en met zachte lichte pasjes sloop ze tot vlak achter
'm; dàn, uitbarstend in 'n dartel klaterlachje - net even te vroeg - legde ze 'r handen
op z'n oogen en jubelde: ‘wie ben ik?’
De jongen sloot z'n groote vuisten om haar polsjes en nam kalm 'r handen weg
van z'n gezicht; en z'n hoofd verder achterover buigend, sloeg hij z'n oogen tot haar
op: ‘alsof ik je stem niet ken!’ Toen trok hij haar aan één hand tot vlak bij zich. ‘Dag
Riekje’ zei hij innig. Ze stond stil tegen 'm aan; gevangen in z'n omvattende glanzende
oogen. ‘Da-ag’ zei ze droomerig. Toen ineens rukte ze zich blozend uit z'n greep los
en ging 'n heel eind van 'm af zitten op de waranda-balustrade.
Bart glimlachte, terwijl hij haar bleef aanzien. Hij vond haar héérlijk, als ze zich
zoo plotseling, schaamteachtig, terugtrok, zich verzettend tegen z'n macht ná zoo'n
onbewuste teere overgave. Prettig was het haar nog even voor zich alléén te hebben
éér de andere badgasten kwamen voor 't ontbijt. Want als de anderen erbij waren
hield ze zich met fijnvoelende vrouwelijkheid - zoo'n spontaan kind als ze anders
nog was - op 'n afstand van 'm; zóó zelfs, dat hij wel eens jaloersch was op de andere
meisjes, met wie ze druk en vroolijk praatte en lachte. Maar tegelijkertijd had die
intimiteit, ongeweten door anderen, 'n groote bekoring voor 'm en het maakte 'm
trotsch, dat hij zoo'n macht had op dit fiere meisje met haar reine geloovende oogen,
dat naïeve vijftienjarige ding, dat vast nog nooit om 'n jongen gegeven had.
Ze zat nu weer rustig op de balustrade; tegen een der pijlers geleund. De zoele
wind speelde met 'r fijn-kroezend blonde haar, dat warrelde om 'r frisch-blank
gezichtje en de dunne mouwen van 'r lichte zomerjurk flapperden zachtjes om 'r
armen.
‘Prettig, dat je zoo vroeg voor 't ontbijt bent’ zei hij hartelijk.
Ze keerde zich levendig naar 'm toe.
‘Vroeg? Noem je dat vroeg? De anderen zijn láát, schandalig láát, met dit mooie
weer.’ De beenen in de witte strandschoentjes schommelden heftig in de lucht. - ‘O,
Bart, we moeten toch eens heel vroeg opstaan en dan samen gaan wandelen vóór 't
ontbijt. Já, zullen we?’
Haar lichte bewegelijke figuurtje tegen de zonnige lucht en 'r blij-zingende stem
maakten, dat 't hem 'n zaligheid leek 's morgens heel in de vroegte met haar te dwalen
door de duinen, ‘Ja, dat doen we!’ riep hij gretig.
Ze gleed af van 'r zitplaats en liep stralend naar 'm toe: ‘O, léuk Bart, en dan héél
vroeg! Dan moet ik 'n wekker hebben, anders verslaap ik me. Of roep jij me? Wanneer
gaan we, mórgen?’
Hij keek haar strak aan. ‘Morgen kan het niet.’ zei hij langzaam en hij zag, wat
hij verwacht had, hoe de glans weggleed van 'r gezichtje. ‘Morgen heb ik afgesproken
met Jaap en Karel om naar 't wrak te gaan, dat 'n paar uur verder aan 't strand ligt.’
Ze stond tegen 't waranda-tafeltje geleund, 'r hoofdje omlaag. Hij kwam naar haar
toe en nam 'r hand. ‘Zeg, ben je boos?’
‘Die vervelende jongens’ zei ze alleen, zonder 'r hoofd op te lichten.
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‘Dan gaan wij samen óvermorgen. Ik beloof het je.’
Ze hief 'r gezichtje op; 'r helle blauwe oogen straalden. ‘Ja?’ vroeg ze verrukt.
‘Ik beloof het je’ - herhaalde hij verward. Een groot verlangen golfde plotseling
in 'm op, dat roode mondje te zoenen, 'r frisch onschuldgezichtje te bedekken met
warme kussen. Maar ineens liet hij haar
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hand los en liep bruusk de kamer in.
Even later kwamen andere pensiongasten binnen.
Riekje stond nog stil in de waranda, droomerig starend in de verte, naar de duinen
achter den tuin, die geel-en-groen blonken in het morgenlicht.
De felle zomerzon gloeide over 't strand, dat als 'n lichtend lint langs de blauw-groene
zee liep. En de wijde strakke zonnelucht straalde over alles. De wind wuifde over
de duinhelmen en woei luchtig door de dunne zomerkleeren der badgasten. In dit
hevige frisch-warme natuurleven genoten de menschen hun vacantie, vroolijk en
gezond. Kinderen, bruin verbrand, met bloote beentjes en opgesjorde kleertjes,
groeven kuilen en maakten bergen van zand. Op 'n afstand smolten hun klaterende
stemmetjes tot 'n verward geluid met 't doffe geraas van de zee. Riekjes vrienden en
vriendinnetjes lagen in 'n groepje bijeen in 'n groote kuil aan de duinrand, behalve
Bart en z'n twee vrienden, die den tocht naar het wrak ondernomen hadden. De
meisjes hadden méégewild, dol op avontuur en dol op Bart, die ze geen heele dag
wilden missen. Maar Bart had heerschzuchtig beslist ‘geen meisjes mee, dat is maar
ballast’ en hun pogingen om hem over te halen waren afgestuit op z'n resolute koelheid
en ongenaakbaarheid. Nu deden ze spelletjes: wat-zeg-je-van-m'n-vriend en
spreekwoorden-raden, en hun lachen klonk soms door tot Riekje, die bezweken was
voor 't vleiend vragen van 'r kleine vriendjes: of ze alsjeblieft meehielp aan de vesting,
want de vloed wàs er al en de burcht was nog lang niet stevig genoeg. Nu stond ze
boven op de berg, trotsch op 'r werk. Met 'n schop plakte ze de schuine wand wat
vaster samen en in verlangende durf keek ze naar iedere golf, die dichter bij de vesting
spoelde.
Eddy haar lievelingetje, fijn slank kereltje in wit matrozenpakje met
donkerverbrande bloote beentjes vol schrammen, plantte juichend de vlag in 't midden.
Truusje liet haar roode jurkje bol flapperen in de wind en kleine dikke Jan, klemde
zich, wat bevreesd van de berg te vallen, aan Riekje vast.
'n Groote golf stortte zich tegen de vesting, onderaan brokkelde wat zand af, en
vervloeide plat in 't water. Riekje juichte en haar schaterlach klonk tot de kuil, waar
haar vriendinnetjes zaten.
‘Wat is Riekje nog 'n kind’ zei Leni, die 'n jaar ouder was, maar 'n klas lager zat
dan zij. Ze keken nu naar Riekjes lichtblauw figuurtje boven op de berg. De wind
wapperde de korte dunne jurk op tot 'r knieën; 'r lange haar, in 'n strik bijeengehouden,
waaide als 'n helle lichte sluier uit aan weerskanten van 'r gezicht. 'r Wangen, die
maar niet bruin wilden worden, zagen roserood van 't harde werken en de spannende
strijd met de zee.
‘Jà,’ zei Irma spijtig, ‘'n èrg kind, maar Bart vindt 'r aardig.’
Riekje stond nu met 'r gezicht naar de zee. Haar tandjes beten in 'r onderlip, 'r
oogen glansden van nieuwsgierige spanning. Iedere golf werd uitdagend gewacht,
toch met 'n lichte angst, die 'n heerlijk griezelend gevoel gaf; want je kón nooit weten
of ie niet sterker was dan ie leek en met geweldige kracht zou beuken tegen de vesting,
die ééns moest bezwijken. Eddy danste opgewonden in 't midden van 't eiland.
‘O, Riek, 't spatte al tegen m'n gezicht en nóg is ie stevig en 't water spoelt er al
heelemaal omheen!’
‘Straks kunnen we er niet meer àf’ lachte Riekje. ‘De zee is al voorbij onze vesting.’
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'n Nieuwe golf spatte over de rand en maakte 'n donkere natte plek, wat zand stortte
naar beneden. Jantje werd bang.
‘Er àf’ dreinde hij. Eddy en Truusje, die geen van beide kousen of schoenen
droegen, brachten 'm samen veilig aan wal onder moeders hoede. Even stond Riekje
alleen.
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Ze genoot sterk en diep van haar strijd met de zee en keek met glinsterende oogen
naar de schuimende golven, die aan kwamen stuwen om de burcht te veroveren. Ze
dacht aan Bart, die ook bezig zou zijn om de zee te overwinnen. Het wrak lag 'n heel
eind in 't water; 't zand eromheen was uitgehold tot 'n diepe geul, hoe zouden ze óóit
boven op 't schip komen? Maar Bart zou wel iets bedenken; hij zou zéker slagen; hij
dùrfde o, hij dùrfde, en hij kon àlles, hij was sterk en knap en moedig. Het zou heerlijk
zijn vanmiddag bij hun terugkomst hun verhalen te hooren, hoeveel moeite het hun
had gekost en hoe Bart - natuurlijk Bart - de eerste was geweest, die boven op 't schip
geklommen was.
Iedere nieuw-aankomende golf spoelde iets verder over 't eiland heen. Eddy en
Truusje kwamen terug, plassend door 't water. ‘Je kunt er niet meer áf met je kousen
an’ joelden ze. ‘Houdt-ie nog?’
‘We zullen zoo lang mogelijk stand houden’ zei Riekje plechtig. Met 'r schop
maakte ze 'n nieuwe wal van zand op de vesting zelf, waarachter ze weer 'n poosje
veilig stonden, op 'n klein nauw plekje met z'n drieën. Truusje gaf verrukte
angstgilletjes, iedere keer dat weer 'n gedeelte van de berg bezweek en dofplonzend
naar beneden zakte. Eddy werd stil van spanning, z'n gezichtje stond ernstig.
‘Zoo dádelijk’ fluisterde hij - ‘zoo dádelijk moeten we er af.’
Toen, onverwachts nog, kwam 'n golf, wilder en onstuimiger dan de vorige en
stortte zich brutaal over 't geheele eiland. Gillend vlogen de kinderen naar 't strand
toe. Riekje was kletsnat; hijgend en lachend liet ze zich bij de anderen neervallen in
de kuil aan de duinkant.
‘Nu krijg je 'n standje van je Ma’ berispte Leni; maar Riekje lachte maar, met
glanzende oogen; ze zag verhit en verwaaid en 't natte zand plekte aan de onderrand
van 'r schoone jurk.
‘Wildebras’ plaagde één der jongens liefkoozend.
Maar 's middags was ze stil en loom. Ze had geen zin om met de anderen 'n eind
langs 't strand te gaan wandelen.
‘Ik heb zoo'n slaap’ verontschuldigde ze zich en ze ging op 'n rustig plekje liggen
tegen de duinen, in de schaduw van 'n stapel takkebossen, die klaar lagen om langs
de hellingen geplant te worden als zeewering. Ze sloot 'r oogen en lag stil-genietend,
zonder denken. Het gestage zeegeruisch was als 'n lichte blijde melodie, die droomerig
maakte. En de wind suisde zachtjes door de duinhelmen, geheimzinnig als in 'n
sprookje. Riekje voelde de stralendblauwe lucht overal om zich heen, oneindig wijd
en puur; het leege strand lag roerloos en effen, helder en zacht. Vage gedachten
zweefden door haar hoofd. - Het leek net, of haar heele leven niets was dan maar
hier genieten op dit kleine primitieve badplaatsje; niets doen dan de lucht opsnuiven
en de zon voelen en de zee hooren; niets dan spelen met de kinderen en lachen met
de andere meisjes en jongens. - Iedere dag wéér, in de zon en de zeelucht. Zou er
óóit weer 'n tijd komen, dat ze in de groote stad was en op school en alles buiten kaal
en grijs en koud zou zijn?En dan zou Bart er niet meer zijn....
Hoe zou 't zijn, als Bart niet meer tegen haar zou zeggen ‘dag Riekje’ en ze niet
meer z'n groote hand om de hare zou voelen. Het zou wel héél léég zijn - nu was ie
één dag weg en 't leek al vreemd en ongezellig en eenzaam - en toch wist ze, dat ie
straks komen zou met z'n triomfen-over-de-zee. Het zou heerlijk zijn, als dan alle
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anderen weg zouden zijn en z'n verhalen voor háár alleen waren, z'n glanzende bruine
oogen naar háár alleen keken.
Maar nù zou 't toch ook wel heerlijk zijn, als ie terug was - ze zou stil naar 'm
kijken en luisteren, onopgemerkt tusschen de anderen, die druk zouden wezen - Irma,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

294
die altijd zoo vreemd tegen 'm deed; zoo aanhalig-lief, zooals zíj nooit zou durven
en dan weer zoo kattig en hard, zoodat Riekje er haast wel om huilen kon, omdat het
náár voor 'm moest zijn. - En dan deed ie ook zoo gek terug - 't aardigst was ie als
ie alléén was met 'r - Morgenochtend - morgenochtend heel vroeg, gingen ze samen
wandelen in de morgenzon door de duinen. Het was haast té heerlijk om écht te
kunnen gebeuren....
Riekje lag maar stil en droomde. Ze wist niet, of ze écht sliep en droomde, of dat
ze wakker lag en 't haar gedachten waren, die droomen leken. In den namiddag
vertroebelde het strakblauw van de lucht tot 'n lichter waas; de zee leek valer nu, één
met de lucht aan de horizon. De wind minderde, suisde nauwelijks hoorbaar door de
helmen. Meeuwen vlogen, loom en moe in de algemeene rust, over 't strand, lieten
zich dan bewegeloos deinen op de golven.
Tot de stilte brak door de komst der anderen, druk en levenslustig in voortdurend
plagend stoeien. Ze haalden Riekje uit haar droomstemming tot de werkelijkheid
terug; en met z'n allen streken zij als 'n zwerm begeerige musschen neer bij de
badstoelen der groote menschen en bedelden om lekkers en verfrisschingen.
‘Zijn de drie avonturiers nog niet terug?’ Vroeg een der dames. Ze tuurden in de
verte, maar er was nog niemand te zien. Onder elkander gingen ze wedden, of hun
tocht succes zou hebben gehad en één der jongens zette eigenwijs uiteen, dat 't
onmogelijk was om op 't wrak te komen; ze hádden het immers al geprobeerd, maar
't ging niet; daarom hadden ze niet meer meegewild.
‘Bart kan 't wel’ zei Irma om den jongen te plagen, maar inwendig schrikte ze
voor haar stellige bewering; als 't nu toch ónmogelijk was.
‘Wat denk jij Riekje?’ vroegen ze.
‘Dat ie er op geweest is’ zei ze vol vertrouwen.
Ze was de eerste, die drie zwarte stipjes zag in de verte op 't bleeke strand, nog
heel ver weg. Ze werden opgewonden en maakten hun voorspellingen en kibbelden
er over. Riekje popelde; ze gelóófde in 'm, maar ze kon haast niet meer wachten tot
hij 't zelf zou zeggen: ‘we zijn er óp geweest, hoor!’ Ze bleef kijken in de verte: de
stipjes werden streepjes, de streepjes menschen. Ze stapten vlug en veerkrachtig.
Toen klonk hun langgerekt doordringend gekrijsch - hun algemeen sein - over 't
strand. Alle wachtende jongens en meisjes antwoordden; 'n oorverdoovend lawaai;
ze zagen hoe Bart zwaaide met z'n pet. Toen kon Riekje het niet langer uithouden:
ze sprong op en holde de jongens tegemoet. Ze had 't gemerkt aan hun triomfantelijk
wuiven, nu zag ze het aan hun opgewekte gezichten: ze wàren op 't wrak geweest;
't was hun gelukt. Ze holde naar ze toe, haar oogen straalden. ‘O, Bart!’ riep ze
verrukt. Ze dacht niet aan de andere jongens.
De andere kameraden kwamen nu ook aangeloopen en 't was 'n druk levendig
door-elkaar-geroep. De drie avonturiers voelden zich de helden van den dag. Bart
leek 'n overmoedige overwinnaar. Hij had blij Riekjes hulde ontvangen, haar spontane
hulde; hij genoot nu van de bewonderende uitroepen der anderen, van de waardeerende
woorden der groote menschen, de aanbidding der meisjes. Jaap en Karel vertelden
opgewonden hoe Bart de eerste was geweest, die 't wrak beklommen had en Bart
gooide z'n overmoedige uitroepen ertusschen en keek soms lachend naar Riekje, die
'm met schitterende oogen zat aan te kijken. Maar toen de jongens van àl griezeliger
waagstukken verhaalden, kwamen de oudere menschen met ernstige vermaningen.
Om de aandacht af te leiden - Bart wou de held blijven, ook in de oogen der groote
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menschen, en geen kwajongen - riep hij ineens: ‘en raad nu eens, wat we in onze
city-bag hebben meegenomen?’
- ‘Schelpen? Geld? Kostbaarheden?’‘Ik zal 't jullie laten zien!’ riep Bart
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opgewonden. Hij ging met de tasch naar Riekje. ‘Riekje mag het 't eerste zien.’ Riekje
keek nieuwsgierig, blij de uitverkorene te zijn. Hij opende de tasch en daar zag ze
op den bodem, in 't halfdonker iets zachts en weeks en grijsachtigs, dat bewoog.
Toen onderscheidde ze 'n fijne vogelsnavel, nóg een, 'n paar angstige ronde oogjes
- Ze keek, geboeid en verschrikt, zonder iets te zeggen.
‘Nou? Wat is 't, Riek?’ riepen ze nieuwsgierig.
‘Drie jonge vogels!’ zei Bart triomfantelijk.
‘En 'n moeite, dat we gehad hebben om ze te vangen, daar heb je geen idee van!’
‘Hé, Bart!’ zei Riekje zacht, verwijtend.
Hij lachte haar uit. ‘Wat hé-Bart? Zijn ze niet mooi?’ Hij nam één der meeuwen
uit de tasch en hield 'm onverschillig in z'n stevige vuist. Riekje keek naar het donzige
zachte vogellijf, trillend in de knellende hand, en de kop, die angstig, zoekend, heen
en weer bewoog....
‘Wat geméén van jullie!’ zei ze hevig.
Nu werd Bart nijdig, want haar groote blauwe oogen keken 'm aan in donkere
afkeuring; de anderen kregen óók al meelijden met de vogels; ‘ja, eigenlijk gemeen’
zei een meisje al; en niemand zou meer belangstellen in hun verhaal, hoe ze die
vogels gekregen hadden. Daar was 't beklimmen van 't wrak kinderspel bij geweest!
Maar Jaap en Karel vertelden al, jolig en druk. Ze luisterden allen en bewonderden.
Alleen Riekje zat met 'n stil strak gezichtje en doffe oogen. Ze keek niet meer z'n
kant uit. Toen klonk 'r stem tusschen die der anderen door, kinderlijk-klagend: ‘ze
kunnen nog niet ééns goed vliegen en nu zijn ze al van d'r moeder af en hoe zullen
ze nu terug kunnen gaan naar waar ze woonden?’
‘Jullie moet ze weer laten vliegen, hoor’ kwam 'n dame Riekje helpen.
‘We wilden ze temmen’ flapte Jaap eruit.
Bart keek norsch. Wat hàd ie aan hun bewondering van daarnet, als Riekje 't zoo
verkeerd van 'm vond en 'r vroolijke stemming totaal verdwenen was? Hij moest
haar weer zien als straks, blij en stralend en bewonderend.
‘We zullen ze weer laten vliegen’ besliste hij. ‘Is dat goed, Riekje?’
Maar ze keek 'm aan met donkere blik.
‘Ik vin't geméén’ zei ze alleen hard.
Nu kwamen ook de andere meisjes weer: ‘ja, 't is érg wreed eigenlijk, die arme
dieren.’ De held van 't wrak was vergeten; nu bestond in hun oogen alleen de
dierenbeul, en van alle kanten werd hij erover aangevallen. En dat kwam door Riek,
schold hij in zichzelf, Riek met 'r sentimenteele aanstellerige gevoeligheid, Riek, die
anders bewonderde, die zich altijd schikte naar hem en die 'm nu de les las, waar
iedereen bij stond.
‘We zullen boven op 't duin gaan en ze laten vliegen!’ riepen ze, al vervuld van
dit plan, ‘Kom Bart!’
‘Voor mijn part stikken ze’ zei Bart wrevelig, maar hij ging toch mee. Ze trokken
er met z'n allen op uit, joelend en woelig, als gold het 'n pretje. Het meelij met de
vogels was weer vergeten, ze gingen 't immers weer goed maken, en voelden zich
heel edelmoedig. Riekje was niet meegegaan met de vroolijke troep en ze wilde ook
niet bij de oudere menschen aan 't strand blijven. Ze zocht 'n schuilplaats op de plek,
waar ze 'smiddags in zalige droomen gelegen had, achter de takkebossen. Daar liet
ze zich voorover vallen in 't zand en snikte het uit. Ze snikte om de jonge vogels, die
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ze bang en benauwd in de donkere tasch gezien had, over elkaar gekropen. En ze
snikte om Bart, die de vogels gevangen had.
Ze hoorde iemand aankomen; de schelpen knersten; 'n stuk hout werd met kracht
in de verte gesmeten. Ze voelde instinctmatig, dat 't Bart moest zijn. Ze veegde vlug
'r gezicht af en wachtte in onverschillige houding, 'r hoofd zooveel mogelijk in 'r
handen verborgen.
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‘Nu heb je je zin, Riek’ zei Bart luid om z'n verlegenheid te verbergen, en hij plofte
bij haar neer op den grond. ‘Eén is er al weggevlogen; nu zijn ze bezig aan de
anderen.’
‘O’ zei ze enkel. Dat maakte 'm ongerust.
‘Moest je je daar nou zoo voor aanstellen?’ viel hij aan. ‘Ik wist niet, dat je zoo
preutsch en sentimenteel was.’
‘Ik vind 't geméén’ herhaalde ze weer effen.
‘Je bent gek’ zei hij boos. ‘Ik vind jou 'n aanstellerig nest. - Je hebt er zelfs om
gehuild!’ ontdekte hij toen.
‘Nee’ weerde ze verschrikt af.
‘Wel waar! Je hebt erom gehuild. Zeg eens, dat 't niet wáár is?’ dreigde hij.
‘'t Is niet waar’ verweerde ze in angstige schaamte.
‘God, wat kan jij liegen!’ hoonde hij. ‘Ik zie 't toch zelf!’
- ‘Ga toch wèg’ - drong ze zenuwachtig Ze was bang, dat ze 't weer zou uitsnikken
en hij mocht 't niet zien, hij, die 'r verdriet niet begreep.
Hij stond op, boos op zichzelf en op haar, omdat hij gewillig ging, nu ze 'm
wegstuurde. ‘Huilebalk’ schold hij weggaand ‘sentimenteele huilebalk!’
Riekje liet 'r gezicht voorover vallen op 'r handen en snikte, snikte in diepe ellende.
- Nu leek alles grijs en leeg, en eenzaam. - Nu was alles, zooals ze vanmiddag niet
begrepen had, dat óóit zou kunnen bestaan. Nu zou Bart nooit meer zeggen met zoo'n
zachte diepe stem: ‘dag Riekje’ - ‘Sentimenteele huilebalk,’ 't had ruw en hard
geklonken. Nu zou ze 't nooit meer prettig vinden, als ie ‘dag Riekje’ zei. En dat
maakte alles leeg en eenzaam. - Vreemd, ze huilde om de vogels, en 't had altijd
geleken of Bart haar zou kunnen troosten als ze verdriet had; maar nu had hij er niets
van begrepen en 't juist erger gemaakt.... Het was eigenlijk niet meer om de vogels,
dat ze huilde. - 't Was net, of 't om Bart was.... Dát was het, wat alles zoo leeg maakte:
ze huilde om Bart.... Toen ze haar hoofd ophief, was 't vreemd en onwezenlijk, dat
alles zoo vroolijk en zonnig zag, 't zand blinkend witgeel en de lucht blauw met 'n
fijn lichter waas. Alles had donker en zwart geleken. - Voor haar wás alles ook donker
en zwart. Ze behoorde niet meer in de zon en op 't vroolijke strand. Bart had alles
leeg en grauw gemaakt.....
Aan tafel was Riekje stil onder de algemeene opgewondenheid. Bart deed vroolijk
mee, maar toch dwaalden z'n gedachten telkens af naar Riekje. Riekje, die 'm gemeen
en wreed vond, die 'm niet meer bewonderde; en hij schold weer in zichzelf tegen
haar: ‘sentimenteele huilebalk’. En 't was Riekje, of ze nog tegen haar hoorde zeggen
‘sentimenteele huilebalk’. Ze probeerde kalm erover te denken en beredeneerde, dat
't toch niet zoo erg was geweest, jongens waren nu eenmaal zoo ànders en ze hadden
natuurlijk alleen aan de spannende verovering gedacht, niet aan de vogels zélf. Maar
waarom vond Bart 't dan zoo minderwaardig van haar, dat ze het náár vond, waarom
kon ie niet begrijpen en was ie zoo ruw tegen 'r? - Haar trieste stemming blééf. Ze
kon zich geen geweld aandoen; het was té náár gekomen na haar blijde dag vol
verwachting en heerlijke droomen.
Irma dacht er ineens weer aan, dat Bart koppig en heerschzuchtig dien ochtend
het gezelschap der meisjes geweigerd had en ze voor ‘ballast’ uitgemaakt. Ze had
'm voorspeld, dat hij nog weleens spijt zou hebben en nu kon ze 't eigenlijk niet
uitstaan, dat hij zoo vol glorie zat tusschen de anderen. En toen hij even coquetteerde
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met Leni, voelde ze zich verongelijkt en zon op iets om 'm te kwetsen. Even later
spiedde ze, hoe hij als terloops naar Riekje keek, die ernstig en strak op 'r bord tuurde.
Riekje was bóós om dat gedoe met de jonge meeuwen, ze had 'm gemeen genoemd.
Ze had 'm lekker op z'n kop gegeven!
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‘Bart, heb je nou geen spijt, dat je gegaan bent?’ vroeg ze treiterig.
‘Spijt?’ herhaalde hij verwonderd, en hij lachte overmoedig, 'n beetje
gemáákt-overmoedig.
‘Waarom spijt, Irma?’
‘Omdat Riekje boos op je is en je gemeen vindt’ antwoordde ze onschuldig.
Het bloed vloeide naar z'n donker verbrand gezicht. Z'n oogen fonkelden. Riekje
keek verschrikt op.
‘Riekje!?’ hoonde hij. ‘Riekje is 'n aanstellerig sentimenteel nest. Ik heb 'r
vanmiddag zien huilen om de vogels!’
'n Gejoel ging op. ‘Och, Riek. - Heusch, Riek? - 't Is toch niet wáár? - Huilen,
verbeeld-je - Wàt 'n flauwerd! - Je zeurt, Bart!’
Riekje zag bleek. Ze zweeg en keek met groote oogen naar Bart; zonder angst,
zonder smeekbede haar te sparen.
‘Is 't wáár, Bart?’ riepen ze.
Bart voelde 'n vaag zelfverwijt, maar de uitdrukking van 'r oogen, koud en
verachtend, maakte 'm woedend op haar. Ze had 'm de les gelezen en verachtte 'm!
En wreed herhaalde hij: ‘ja, ik heb haar zien huilen vanmiddag.’
In 't gejoel, dat volgde, onder de blikken die spottend op 'r gevestigd werden, stond
Riekje op en keek Bart aan: ‘o, wat ben jij 'n mispunt!’ zei ze hevig.
Toen holde ze de kamer uit en wierp zich in wilde wanhoop neer op het bed, op
'r slaapkamertje. Daar huilde ze lang en heftig, zonder denken; alleen met 't gevoel
van 'n diepe groote ellende, die onherstelbaar was. En 'n eindelooze kille leegte.
Den morgen daarop, den dag, dat ze hadden afgesproken samen te gaan wandelen
vóór 't ontbijt, was Bart vroeg opgestaan, onzeker of Riekje zich aan de afspraak zou
houden. Landerig hing hij in 'n luie stoel in de waranda waar 't killig was in de
morgendauw, en waar ongezellig de rommel van den vorigen avond nog verspreid
lag. Hij vreesde wel, dat ze niet komen zou en schold in zichzelf op dat trotsche nest
en keek dan weer op z'n horloge in de vage hoop, dat ze nog gáán zouden; het leek
zoo vreemd en veraf wat tusschen hen gebeurd was den vorigen dag, straks zouden
ze samen door de duinen wandelen en de morgenzon zou glanzen op 'r blonde haar
en in 'r blije oogen, die naar 'm toe straalden.
De dienstmeisjes kwamen de waranda opruimen en de ontbijtkamer in orde maken.
De nachtnevel was weggetrokken en de zon begon te schijnen op de behelmde duinen
en in den tuin. Enkele pensiongasten kwamen binnen, die, toen ze hem zoo loom en
wrevelig zagen liggen in 'n luie stoel, plagend vroegen, of hij katterig was. - Het
ontbijt begon, en tegen 't einde pas kwam Riekje binnen. Ze verweerde zich kalm op
de plagerijen en 't gejouw van ‘luilak, luilak!’, maar toen ze met rust gelaten werd,
zat ze met 'n stil gezichtje 'r boterham op te eten. Ze zat er nog, toen de anderen de
kamer verlaten hadden en zich klaar gingen maken, om naar 't strand te gaan.
‘Riekje’ begon de jongen. Hij wist niet, of ze 'm hoorde en kwam dichter naar
haar toe. ‘Zeg Riek, waarom ben je niet vroeg opgestaan? Ik heb al dien tijd op je
gewacht. Ben je nog boos om gisteren of had je de afspraak vergeten?’
‘Bóós?’ vroeg ze verwonderd, ‘Dacht je, dat ik bóós was? En ik heb 't ook niet
vergeten. Maar ik wou niet. Ik vind 't niet prettig meer.’
- ‘Riekje!’ - zei hij dringend.
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Ze stond op, onbewust bang voor z'n groote jongenslijf, zoo dicht naast en boven
zich.
‘Heusch’ zei ze met vlakke stem. ‘Ik vind 't niet prettig meer.’
Haar groot-open oogen keken ernstig en droevig in zijn brandende bruine.
Met 'n vloek wendde hij zich af. Hij
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voelde, dat hij zelf haar ontluikende liefde gedood had.
Dien middag liep Bart landerig alleen langs het strand. Hij was boos op zichzelf en
de geheele wereld en zocht telkens iets om z'n gemoed te luchten. Het gaf 'm
voldoening om met z'n stevige laarzen de dunne broze krabbenruggen tot fijn gruis
te knarsen en tevergeefs spande hij zich in 'n putje te hakken in het weeke taaie gladde
weefsel der blauwe en glazig-witte kwallen, die bij massa's op 't strand lagen. Dan
schopte hij ze ten slotte weg met z'n voet, vòrt de zee in, waar ze lijdzaam neerkwakten
om opnieuw aangespoeld te worden. - Maar het hielp niet, je ellende te ontloopen
door dieren te pijnigen, het feit blééf, dat 't uit was tusschen Riekje en hem. Vóór
dat 't echt iets geweest was, ging 't al voorbij. Hij had 't gehoord in 'r stem: ‘ik vind
't niet prettig meer’ en hij had 't vooral ook gezien in 'r oogen, die 'm aanzagen zònder
de glans die hij er nog nooit in gemist had.
En het érge was, dat 't geen ruzie was, die bijgelegd kon worden, geen boosheid,
die zakken zou; het was iets, dat niet veranderd kon worden: haar liefde voor hem
was dood. Misschien voor ze ooit geweten had, dat ze van 'm hield, was haar gevoel
al gestorven. En 't kwam door hemzelf; daardoor was het niet meer goed te maken.
Want ze had 'm leeren kennen, zooals hij werkelijk was, niet zooals ze hem zich
gedroomd had tot nu toe; en nu gaf ze niet meer om 'm.
En zij, zij, ze was immers de mooiste en liefste van alle meisjes hier! Wat gaf ie
om de aanbidding van die anderen met hun kleingeestig gehuichel en geflikflooi en
aanstellerij, met hun coquette maniertjes en nuffigheid; wat kon 't 'm schelen of ze
van 'm hielden, omdat ze 'm mooi en sterk en machtig vonden. - De mooiste en liefste
was Riekje - Het eenige meisje, dat de moeite waard was, gaf niet meer om 'm.
Norsch en ongenaakbaar liep hij verder langs 't stille strand, ver van de badstoelen
met vroolijke menschen. - Riekje was bij de anderen, praatte en lachte als altijd. Hij
bestond niet meer voor haar. Gisteren was ze er tenminste nog beroerd om geweest:
‘o, wat ben jij 'n mispunt!’, hij hoorde nog de diepe verachting in 'r stem. Nu had ze
het mispunt al uit 'r leven geschakeld.
Z'n aandacht werd 'n oogenblik afgeleid door drie meisjes, die 'm naderden. Twee
van hen, die in 't hotel logeerden, kende hij wel en moest hij dus groeten, of hij wilde
of niet. De derde had hij sinds kort op de badplaats gezien. 't Was 'n mooi kind, pittig
en zelfbewust met 'n geestig gezichtje en brutale felle oogen. Ze keek 'm altijd aan
en hij fixeerde haar dan, natuurlijk. Ze was mooier dan Irma en niet zoo vervelend
waarschijnlijk. Toen ze langs elkaar gingen, nam hij z'n pet af en keek naar het
vreemdelingetje, pal in 'r donkere oogen, die zonder verlegenheid of schaamte waren.
En zoodra hij voorbij was, hoorde hij haar zeggen: ‘wie is die jongen toch?’ - Ze
stelde belang in 'm. Wie belette hem om zich wat met haar te amuseeren, als ie wou?
Hij zou gauw genoeg kennis met haar kunnen maken; - als zij zoo graag wou.... ze
zou amusant zijn. En hij zou z'n ongelukkige liefde er door vergeten. Was hij nu
iemand voor 'n ongelukkige liefde? Hij, die altijd z'n zin kreeg! - De herinnering aan
kleine Riekje moest maar zoo gauw mogelijk uit z'n leven verdwijnen.
En toch was ze de eenige, die de moeite waard was....
Bart vloekte en wierp 'n groote schelp tusschen 'n troepje zeemeeuwen, die
verschrikt-krijschend opvlogen.
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Na dien dag spraken ze weinig tegen elkaar, zooals ze ook vroeger zich niet veel met
elkaar bemoeiden in bijzijn der anderen. Maar waar ze toen 'n samenzijn met z'n
tweeën zóchten, - de jongen bewust, het
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meisje zonder 't te weten - daar meden ze nu angstvallig elk gesprek onder vier oogen.
Riekje bleef vroolijk en vriendelijk tegen iedereen; ze lachte opgewekt met 'r
kameraadjes; ze speelde aan 't strand met de kinderen. Bart zocht en vond afleiding
Alice Dufour, 't coquette brutaaltje, dat 'm altijd aankeek, maakte zich van 'm meester
en hij ging gretig op haar verlangen in. Op 'n middag hadden ze samen gewandeld;
hun gesprek gaf 't prikkelend genot van 'n geestig cynisch woordenspel, als van twee
volwassen menschen, die flirten. Moe van de wandeling waren ze wat gaan zitten in
't duin. Alice's donkere brutale oogen vestigden zich in uitdagende hunkering op den
jongen, haar gezicht ernstig en scherp in zalig-angstige afwachting. Hij begreep haar
wel, maar deed onverschillig, als merkte hij niet wat ze wilde. Hij dacht aan die keer
dat hij Riekje had willen kussen en 't niet gedaan had, omdat het 'n ontheiliging leek.
Toen had 't geschenen, of ze heel veel en heel lang van elkaar zouden houden. - En
twee dagen later had hij gevoeld, hoe haar liefde gestorven was.
Onwillekeurig keek hij naar het meisje naast 'm. Ze lag voorover, steunend op 'r
elleboog, 'r gezicht op 'r hand. Haar oogen gloeiden.
‘Waarom zoen je me niet?’ vroeg ze dringend.
‘Omdat ik niet van je hou’ zei hij ruw, maar z'n oogen dronken gretig haar
verleidelijk meisjesmooi, en zich overgevend aan 'n plotseling gewekt verlangen,
trok hij haar bruusk naar zich toe en kuste haar wild.
Toen ze naar het dorp terugliepen, moe en warm, het meisje voldaan, de jongen
in norsche onverschilligheid, kwamen ze Riekje tegen. Het gaf hem 'n plotselinge
schok, die 't bloed naar z'n donker gezicht deed vloeien; verward en onzeker over
zichzelf, keek hij haar even aan. Haar gezichtje frisch en blank, leek rustig en tevreden.
Haar heldere oogen zagen 'm open aan. ‘Dag Bart’ zei ze eenvoudig, terwijl ze langs
elkaar gingen.
Zwijgend liepen Alice en hij verder. Hij dacht niet meer aan het meisje, dat hij
net gekust had, maar hoorde nog steeds Riekjes zachte rustige stem ‘dag Bart’ en
haar oogen, haar blauwe onschuldige oogen, voelde hij nog op zich gevestigd. Ze
waren wel heel stil geweest en zonder liefde, dacht hij bitter. Maar ook zonder die
helle zonnige glans, die hij ééns zoo aanbad.
‘Wat ben je stil!’ plaagde Alice coquet. ‘Gewetenswroeging?’
‘Gewetenswroeging!’ hoonde hij. ‘Over dat met jou?!’‘Of denk je aan dat meisje van straks?’ vorschte ze geprikkeld.
‘Ja’ antwoordde hij in 'n zelfpijniging, die wellust was. ‘Ik denk aan dat meisje
van straks.’
‘Ze geeft niets om je’ zei ze wreed.
‘Nee’ herhaalde hij. ‘Ze geeft niets om me.’ Hij zweeg even en vervolgde toen
onverschillig: ‘maar dat kan me ook niet schelen, als jij maar om me geeft.’
‘Ik geef óók niets om je’ tartte ze. Hij bleef staan; z'n oogen vlamden.
‘Wat zeg je? Geef je niets om me? Zeg dat nog eens!’
Ze stonden vlak tegenover elkaar. Ze week wat achteruit en keek verschrikt naar
z'n dreigend gezicht. Ze knipte met 'r oogleden. ‘Ik geef niets om je!’ zei ze
zenuwachtig. Toen pakte hij met z'n vuisten haar polsen vast en klemde ze als in
ijzeren greep.
‘Dus ik zal maar weggaan?’ Z'n vuisten klemden steviger nog.
‘Au - laat lós Bart - Nee - Bárt - laat dan lós’ - kermde ze.
‘Geef je om me?’ herhaalde hij ruw.
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‘Ja’, zei ze overwonnen.
Hij liet haar handen los en 'n oogenblik stonden ze hijgend tegenover elkaar. Hij
zag haar gloeiend gezichtje en 'r roode vragende mond, 'r oogen, die hunkerden. En
hij kuste haar heftig.
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‘Ik geef niets om jòù’ zei hij bruut. ‘Al zoen ik je, toch geef ik niets om je.’
Riekje liep in gedachten verder. De heete lucht trilde boven de witte zandige duinen,
blinkend in 't zonnelicht. In de verte ruischte de zee, vaag en eentonig. Alles was
heel stil en wijd en vredig.
‘Vreemd’ peinsde Riekje. Nou was er weer dat gevoel, dat ze had toen haar broer
naar Indië was vertrokken. 'n Leegte die bleef en iets nieuws, dat er voor in de plaats
kwam, maar minder, véél minder. D'r broer, met wie ze praatte en lachte en stoeide,
die vroolijk met haar was en dien ze haar kinderverdriet toevertrouwde, was
verdwenen voor goed, alsof ie dood was. En 'n ander kwam ervoor in de plaats: 'n
broer, die vèr weg leefde, die brieven schreef over z'n werk en z'n reizen - het was
geworden: de-broer-in-Indië. Maar I e t s was er minder mooi geworden. - En nu leek
't net, of Bart 'n ander was dan vroeger. Niet meer Bart, die zoo heerlijk ‘dag Riekje’
zeggen kon en die beloofd had met haar te zullen wandelen in den vroegen ochtend,
maar Bart, die haar voor aanstellerig schold, zonder dat 't haar kon schelen, en die
met 'n ander meisje wandelde, zonder dat ze er iets om gaf....
Maar vroeger was 't mooier en heerlijker geweest....

Kentering,
door Jo de Wit.
‘Nee heusch,’ zei zij, ‘ik blijf vanmorgen maar es thuis.’
‘Kom malle meid’ lachte haar oom luidruchtig,’ - ‘vooruit, ga mee, kijk de zon
es.... en een lekker windje....’
‘De volgende week zit je weer in de stad, moet je weer naar school’ zei haar vader,
zonder bedoeling haar over te halen.
Op den weg, buiten den hoteltuin, drentelde hij ongeduldig heen en weer,
wachtende op de anderen. Met zijn stok gaf hij korte tikjes van ongedurigheid tegen
de paaltjes van het hek en maakte, bij den ingang gekomen, telkens, een breede draai
naar het midden van de laan, alsof hij, aan het einde van alle geduld, besloot maar
alleen te vertrekken.
Achter hem speelde, puffend en tuffend zijn zoontje een spelletje van lokomotief.
‘Bob! - ga es kijken waar ma en tante Anna blijven.... O - daar zijn ze! Goddank....
Nou.... Zóó.... Gaan we?’
En - teeken tot vertrek - knipte hij met zijn vingers.
Onder het wuivend groen zag Hetty hen lachend na. ‘Je zult er spijt van hebben,’
riep omkijkend haar oom, en Hetty knikte terug: ‘ja - ja hoor.... veel plezier!’
Dralend ging zij den voortuin in, liep heen en weer langs de fonkel-roode geraniums
en schopte met haar witte schoentjes de stoffige kiezels op. - opkijkend zag zij dat
de waranda leeg was. En op zij van het huis ruischten plots vol en zwaar de eiken of
een zwerm vogels opging. Zij wist eigenlijk niet goed wat zij doen zou.... waarom
zij thuis gebleven was. En toch vervulde haar de gedachte aan alleen-zijn heel den
langen morgen met oneindig welbehagen. Zou ze misschien toch nog uitgaan, een
anderen kant op? Of nee, liever ging zij zitten, achterin den tuin, onder de eiken,
dicht bij den boomgaard.
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Haar boek haalde ze van de piano in de conversatiekamer, nam uit de serre een
rieten stoeltje en stak schuin het tintelend grasveldje over. Daar wemelden zon- en
schaduwvlekken mild dooreen en uit het grijssteenen bekkentje sprietste een helder
waterstraaltje omhoog. Onder de boomen gekomen opende zij het boek en las verder
daar waar zij den vorigen avond gebleven was; over de bladzij gleed vlot zon en
scha-
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duw als een stroom. Het lichte stoeltje liet zij slepen achter zich en geduldig las zij
driemaal een zelfden zin zonder dien te begrijpen.
Onder een boom wiens takken laag naar beneden bogen zette zij zich neer, keek
achter zich om naar het helder-groen en witte boekweiveldje en leunde toen
gemakkelijker achter uit.
Heel de tuin lag voor haar uitgestrekt en tusschen haar half-geloken wimpers zag
zij mijmerend naar de kleurige asters, de witte rozen en naar den donkeren grond
onder de boomen waar de zonnevlekken kwistig gestrooid lagen als gouden bladeren.
Boven haar schommelden de takken zoetjes op den lichten wind. Soms, als in zalig
spel, ritsel-fijn en teer bewogen opzij de lage struiken - en dan, plots, op kloeken
wind zwaaiden de forsche takken der eiken omhoog naar de blauwe lucht.
Vanuit het donker onder den boom zag zij droomend den tintelenden zonnedag
in. De tuin leek van een heel blije, wijde openheid, vol belofte van zon en koelte
tegelijk; lichtheid en donkerheid lag afwisselend over den grond.
Zij trok haar beenen terug, stond op en lei het boek in den stoel. Zij trad onder den
boom vandaan en knipperde tegen de zon.
De weelde van den tuin was verlokkend en er was een ongedurigheid in haar, een
drang, zij wist niet waarheen.....
En zij glimlachte plots vol geheimzinnigheid en geluk, alsof zij zich een lief geheim
openbaarde. Toch wilde zij de gedachte geen veld laten winnen. Zij bracht haar hand
omhoog naar haar onwillige, blonde haar, raapte het boek, dat gevallen was op en
floot zacht voor zich uit....
Haar heel jonge gezicht bloosde van een ontroerende gedachte. Zij drentelde weer
doelloos den tuin in. Een gloed brandde in haar, een vreugde joeg door haar bloed.
Een naam lag op haar lippen en verbaasd sprak zij dien zachtjes uit. En voor 't
eerst proefde zij de zaligheid van verliefd te zijn, rijk aan warme gedachte te wezen
en gelukkig te zijn in de eenzaamheid. Zij hield haar oogen neer naar den grond, haar
lippen weken van een en het was of er een warme, innige adem langs haar wangen
ging. Bij het tuinhek bleef ze staan. Het was roerloos stil om haar heen. Maar de
zomerwind haalde plots diep adem en door de boomen ging een weelderig geruischel.
Zij liep de laan in naar het bosch. Een droog blad ritselde over den grond. Zij raapte
een groote, glanzende eikel op en stak het steeltje tusschen haar lippen. Zij dacht
niet, zij wilde niet denken. Zij had een wondere gewaarwording van dichtbij geluk
door overgave aan gedachten - een onuitputtelijke bron van blije voorstellingen, een
eindelooze rij van te droomen mogelijkheden.
Maar zij weerde nog elke te zekere gedachte.
Het was of zij nóg niet voldoende alleen was.
- Ze liet het eikeltje vallen en bewoog het puntje van haar tong tusschen haar
lippen.
Zij snoof de zware geur van den boschgrond in en ondervond daarbij plots een
nieuwe, diepe vreugd; door haar open mond dronk zij heftig de lucht naar binnen en
keek in een nooit-gekende, duizeligmakende vervoering naar de hel-blauwe lucht en
naar de enkele witte, bolgeblazen wolk die geruischloos voorbij dreef boven de volle
boomen. Dit was alles vreemd, dit was heerlijker dan wat zij ooit ondervonden had.
Zooals zij nú proefde die geur en zag die blank-blauwe lucht, met zóó bedwelmende
vreugd, zoo vreemd-verleid, zóó had zij nog nooit de dingen ondergaan....
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Een smal, zandig zijpad sloeg ze in en bleef bij een met hei-begroeide plek stil
staan.
Daar ging ze zitten, keek naar de kruinen der dennen die schommelden, loom, in
de blauwe lucht en ritste gedachteloos heitakje na heitakje af in haar schoot. Er was
nog altijd schroom in haar en verbazing.Haar gedachten wilden niet vorderen.
Zij dacht aan den vorigen avond, toen hij, schuin tegenover haar aan tafel gezeten,
telkens naar haar gekeken had. Zij trachtte zich voor te stellen hoe hij gelachen had,
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met dien warmen blik van genegenheid naar haar toe. Zij sloot haar oogen: even
doemde op, ver weg, zijn gezicht. Zij zag zijn mond,.... voorover in het heidekruid
liet zij zich vallen, drukte vaster haar handen voor haar oogen en wilde als met geweld
zijn gezicht naar zich toe trekken. Wel ging even, snel, iets aan haar voorbij dat de
herinnering aan zijn blik was, maar nevelig en vervreemd werd het al vage beeld, zij
trachtte nog het dichter bij te krijgen maar hoe strakker zij haar wil spande - hoe
onwezenlijker en verder af het haar verscheen.
Dan dacht ze, aarzelend en stil - of hij haar lief vond, of hij van haar zóu kunnen
houden.
Wéér voelde ze de streeling van zijn gekijk maar tegelijkertijd dook op de gedachte
dat hij haar nog wel een erg kind zou vinden, zij - met haar nauw-opgestoken haren,
haar jurken met matrozen kragen. En hij keek - vond zij - toch ook wel heel
belangstellend naar de twee Haagsche meisjes die zoo uitstekend tennisten, zich zoo
elegant bewogen. Nee - er was geen enkele reden waarom hij háár verkiezen zou.
En hij was eigenlijk ook heelemaal geen jongen meer, al een man, vond zij,.... zoo
krachtig.... zoo kalm.... zoo....
Doch soezend zag zij zich plots alleen met hem in den avond-donkeren tuin; zij
spraken niet - dan zei hij een enkel lief woord en lei zijn hand op haar schouder....
Ze wierp zich om in het heidekruid, lag op haar rug en liet schroomend de droom
tot zijn einde gaan.
In het omhullend duister van den verlaten tuin stonden zij stil bijeen, hij lei zijn
arm rond haar schouder en kuste haar zacht op het voorhoofd.
Zij werd niet moe zich dat voor te stellen, het was als het eindpunt van alle
verlangens..
Zij leunde tegen hem aan en was nameloos gelukkig.
Telkens weer, telkens weer, gebeurde dit zelfde in haar verbeelding, en zij voelde
een teederheid die haar hart met pijn bewoog en een vaag bewustzijn, plots, gleed
aan....: of die scherpe teederheid een uiting behoefde die zij niet vermoeden kon.
Zij opende haar oogen, sloot ze weer en voor haar oogleden danste een roode bol.
Ze sprong op, - dacht aan den tijd.... ze wilde thuis zijn voor de anderen; door de
boschlaan liep zij naar huis.
Ze ging den tuin in, het was er stil - de gasten waren nog niet terug. Zij glimlachte,
zij lachte, en maakte een danspas en dan een paar sprongen als een jong paard.
Zij zag op: hij zat lui lang uit in de serre en keek lachend naar haar. Zij remde snel,
sloeg haar oogen neer als betrapt, het bloed brandde met vuur in haar wangen van
heete schaamte; het was haar als stonden haar gedachten op haar gezicht te lezen.
Snel liep zij achterom. Hoewel ze niet opkeek, zag ze toch - of het vreemd-ver-weg
gebeurde - de beweging van zijn hoofd, hij neeg groetend. Ze deed of zij het niet
zag, in haar ooren ruischte een zee.
Aan de koffietafel - weer schuin tegenover hem, hervond ze langzamerhand haar
vroegere houding. Na het eerste oogenblik van niet-weten-hoe-te-kijken, dorst zij
toch weer onbevangen te praten met oom Henk, die een uitvoerig, breedsprakig
verhaal deed over den tocht; hij duidde aan, beschreef, en Hetty, blij daar naar te
moeten luisteren, keek voortdurend belangstellend op zij naar hem op, terwijl zij
toch altijd door wist: hij kijkt - of hij kijkt niet. Langzaam aan voelde zij zich weer
geheel kalm worden, zij richtte het woord tot een oude dame over haar, vroeg of zij
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dien morgen prettig gewandeld had en vertelde van een mooien tocht die zij dien
middag maken zouden.
En nu zij sprak in zijn richting, bereikten haar woorden ook hem en hij luisterde
mee, viel glimlachend in: ‘Nou dan zult u mooi moe zijn, van avond, juffrouw
Welkerbach, gaat u dan toch nog mee?’
Hoe - méé?’ vroeg zij met hooge stem.
‘We zouen immers met z'n allen gaan
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kijken naar het kasteel Vernaarden bij maanlicht - weerspiegeld in de vijver?’
‘O, - is dat vanavond -? Ja ik ga graag.’
‘Ja, maar zij mag zich niet te moe maken meneer Tervoren,’ viel haar moeder in,
zij had gisteren hoofdpijn.’
‘Hè’ trok Hetty onwillig haar wenkbrauwen op.
‘We zullen zien’ zei Fred Tervoren.... ‘anders gaan we morgen avond....’
‘O, nee.... om mij....’
Maar hij wenkte lachend, gebiedend: laat dat maar aan mij over.... en wéér voelde
Hetty het bloed vloeien naar haar gezicht en langzaam kruipen tot in haar hals.
En het was of hij nog even, ondeugend en lief, lachend keek....
Al vroeg in den avond steeg de maan brandend-rood en onkuisch, als dronken den
hemel in. Broeierig en wazig hing hij tusschen de boomen en de lucht, was zoel en
adembenemend.
‘Wel, gaan we?’ vroeg Tervoren, met opgetrokken wenkbrauwen den kring rond
ziende.
‘Nog even.... Zoo dadelijk na 't eten....’ zuchtte een bleek meisje en liet zich neer
in een rieten stoeltje in de serre.
‘Niet moe....?’ vroeg Tervoren aan Hetty, op vriendelijken toon, maar toch of hij
moeheid niet aanvaarden zou.
‘Heelemaal niet,’ lachte zij.
‘Laten we eerst thee drinken,’ zei Rosthal.
‘Daar gaat anders een aardig tijdje mee heen....’
Hetty - die eerst teen-wippend op het pad bij de open serre het gesprek had gevolgd,
wendde zich af en liep achteloosdrentelend langs de bloemperken. Diep beet zij haar
tanden weg in haar onderlip, pogend een vage onrust die opkwam te onderdrukken.
Zij voelde haar polsen als kleine fijne hamertjes slaan tegen haar huid. En zij wist
niet wat zij wenschte: dat zij gaan zouden of wel dat zij thuis zouden blijven. Zij had
Tervoren's oogen donker-open naar haar toe gezien en zij had gehuiverd van een
onbestemde vrees en van een onbestemd verlangen. De maan hing in de lucht met
'n mist, 'n walm van bloed. Zij hoorde zinnetje na zinnetje van het golvend gesprek
in de serre; zij verloor geen woord.
De kans daalde, steeg.... Dan, plots, was het Tervoren's stem, die den voorbij
schietenden kelner aanriep:
‘Frits....! zorg jij es dat we gauw thee krijgen, hè - hier in de serre - we gaan nog
uit....’
Hetty luisterde naar z'n stem met vreemde vreugd; zij draaide zich half om en zag
hem - die nu ook buiten stond - op zijde - ze zag de welving van zijn hoofd, zijn recht
gescheiden haar en vaag, als geschetst tegen de avondlucht, de lijn van zijn wang en
kin.
Een verteedering die tot schreiens toe zwol, ging uit naar hem - een naamloos
vertrouwen en een zoete deernis, zoo sterk dat in haar handen de lust drong zijn
gezicht troostend te streelen....
Uit de serre klonk droog geschuifel van stoelen over den cementen vloer, Hetty
keek op en zag hoe Frits, doorknikkend in de knieën - behendig het groote blad met
theegerei van zijn handen afschoof op het tafeltje.
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‘Zoo, mooi - èn - wie schenkt in’? vroeg Tervoren, en het was Hetty of hij, al
sprekend, zijn hoofd eenigszins omwendde, waardoor de woorden den tuin in gingen
en haar als uitnoodigden.
Zij maakte, als had ze niets gehoord, een paar onverschillige passen in de richting
van de serre, in het voorbij gaan plukkend aan de struiken, alsof zij geen doel had,
- toen, dichtbij de luie menschen in de rieten stoelen vroeg ze:
‘Zal ik....’
‘Hè ja....’ verzuchtte het moeê meisje, dat haar beenen al terug getrokken had om
op te staan.
Hetty zette de gladde, witte koppen uit elkaar op het blad, liet de suiker langzaam
van het schepje in de koppen ritselen.... maar zag niet op, beschaamd opeens als
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droeg ze iets liefs en moois voor ieder te kijk. Ze dorst niet opkijken, bang voor wat
zij zeker dacht te zullen zien; het was haar of allen glimlachend haar bezagen met
de voldaanheid van wie een aardig gespeeld spelletje plots doorziet. Maar toen ze
de theepot moest opnemen zag ze schielijk even rond, doch ontmoette geen enkelen
nadrukkelijken blik. Ze hield haar hoofd moediger op, schonk vlug, bedrijvig in en
reikte aan ieder een kopje. Tot er twee op het zwart gelakte blad bleven, een voor
haar en een voor Tervoren. Ze keek naar hem, hij stond met z'n rug naar de serre.
Weifelend nam ze een kopje in haar hand, maakte een paar passen in z'n richting.
Dan, zich bezinnend, draaide ze haastig weer om en zette het neer. Ze bleef staan bij
de tafel - wou lachend-achteloos roepen: meneer Tervoren - uw thee - doch kreeg
de woorden niet over haar lippen; ze nam de kop weer op, keek om, hij stond nog
altijd op het grintpad, z'n hoofd tegen de lichte lucht. Snel zette ze het kopje neer,
nam voor zich zelf het andere en begon langzaam te drinken.
Hij stapte nader: ‘krijg ik niets?’ zei hij lachend zich beklagend.
‘Moet je maar komen, meneer,’ plaagde een vriend.
‘Wachten jullie nog even, ik ga m'n mantel halen,’ zei een van de Haagsche meisjes
en wipte weg.
‘U moet ook een mantel meenemen, juffrouw Welkerbach,’ zei Tervoren tot Hetty.
‘Ach....’ zei die weifelend.
‘'t Kan koud worden, haal 'm maar gauw,’ zei hij met twinkelende oogen.
Op den weg stonden ze met z'n zevenen bijeen.
‘Vooruit!’ beval Rosthal en nam de beide Haagsche meisjes onder den arm, ‘volg
mij maar, ik weet den weg.’
Westman, bezorgd, vroeg zijn meisje dat bleeker zag dan ooit, of zij niet te moe
was en gaf haar steunend een arm.
Naast hen liepen Tervoren en Hetty‘'t Is een heel eind.’
‘Ja den weg af tot bij het Gouden Wiel en dan het bosch in.
‘'t Is niet eens makkelijk te vinden,’ zei Westman ‘maar Rosthal weet goed den
weg, we zullen ons maar aan hem overgeven. Je ziet er toch niet tegen op, Annie?’
‘Nee, o nee dat zal wel gaan.’
Rosthal rumoerde met de Haagsche meisjes, maakte grappen en betrok telkens de
achterloopenden in het gesprek.
De maan, hooger gestegen, leek op een doovende lampion.
‘Als-t-ie zóó blijft,’ wees Rosthal omhoog ‘zal het schouwspel van kasteel en
vijver zoo bar niet zijn.’
‘O - maar dat wordt beter,’ zei Tervoren met kennersblik.
‘Hij is al wat minder rood dan daarnet.’
Er ging een licht gerucht van wind en een donker blad warrelde naar benee.
‘De eerste dorre bladeren,’ zei Tervoren lachend tot Hetty en te gelijkertijd kraakte
er een - broos -, onder haar stap.
Hij keek omlaag naar haar gezicht. Bekoorlijk vond hij haar gebloosde wang en
hij wist bijna zeker dat die heerlijk koel en glad aanvoelen moest als je er je gezicht
tegen aan lei....
Hij volgde de teedere lijn van haar hals die verliep onder de dunne bloese - en er
stormden verlangens in hem op, die wilder waren dan ooit de dartele, weelderige
Haagsche meisjes in hem vermochten op te wekken.
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Opzij stappend - om een hobbelige boomwortel heen, raakte hij haar arm, zij zag
op, als had hij met die aanraking een bedoeling, als vroeg hij iets - en zóó argeloos
was haar blik, zoo vertrouwend en lief dat Tervoren's glimlach teeder doorbrak en
zacht zijn gezicht bescheen.
Toen hij zijn oogen weer afwendde wist hij met volle zekerhied, dat het kind
verliefd op hem was.
Hij vond dat heel prettig, voelde zich gestreeld....
Het was een schat van een meiske, een
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kind om lief voor te zijn, om te koesteren, om in je armen te nemen.
Het verloofde paar liep teeder tegen elkaar geleund. Tervoren dacht: daar kunnen
we niet bij blijven loopen.... dat vinden ze natuurlijk vervelend.... en hij ging met
Hetty vóór hen loopen achter Rosthal.
De maan ging koeler en reiner de lucht in - de hemel won aan klaarheid en de
boomen, uit den dompigen schemer gewekt, hervonden hun vormen.
Tervoren sprak zacht met Hetty over de vreugde van in den koelen avond uren te
wandelen - van de scherpe omtrekken der dingen in het maanlicht en van de koele
zuiverheid die in de lucht is. Zij antwoordde met een enkel woord, maar wist toch
uiting te geven aan wat zij voelde. Verblijd drongen zij dieper, spraken met gedempte
warme stemmen. Ook in den morgen - heel vroeg - zei hij - was het een verrukking....
had zij wel eens in de dauw geloopen en het opklaren van den dag gezien?
Hun woorden droegen elkaar - zij raakten in een lichte extaze.
Zij liepen, luisterend naar elkaar en juiste woorden zoekend - langzaam voort.
Opkijkend zag Tervoren, Rosthal met de meisjes niet langer voor zich loopen.
Maar uit het rechtsche struikgewas, diep in, joelden stemmen: ‘Hée! hée - hier in,
paadje rechts!’
‘Ah!’ zei Tervoren, ‘wacht dat zouen we voorbij loopen.
‘Bij elkaar blijven!’ toeterde Rosthal
‘Ja - waar ben je?’
‘Schiet een beetje op - recht door - we wachten -’
Het paar, vlugger aanstappend - kwam gelijk met Tervoren en Hetty op de plek
waar de anderen wachtten.
‘Zie zoo - nu blijven jullie achter ons, nou geen grapjes hoor, dat bewaar je maar
voor later.... anders raken we elkaar kwijt.’
Ze bleven dicht bij elkaar, dollend door de nauwe laantjes, waar telkens een tak
tegen hen aan sloeg; de lach van de Haagsche meisjes kirde zacht of sloeg joelend
op.
Tervoren, door de pret aangestoken, duwde Rosthal grappend opzij, nam aan
iederen arm een meisje, liep met ze vooruit en sloeg telkens een verkeerd pad in;
Rosthal pakte hem dan bij zijn jasje en hield hem terug.
‘Ach man - zoo komen we er ook wel.’
Rosthal, weer vooruitstormend, gaf den weg aan, zwaaide woest met zijn armen
en bleef op het midden van het pad stil staan, draaide zich om en maakte een gebaar
of hij Tervoren en de meisjes tegelijk omarmen wilde.
Eindelijk - als verlucht, ademden ze op, toen ze, uit de benauwenis van het
kreupelbosch weer stonden op den blanken weg.
Zij werden ineens kalmer, het was of het kruivige eikenhakhout, de nauwe laantjes
hen opgewonden had; nu stonden ze weer rustig op een van de gladde,
wel-onderhouden wegen van het landgoed.
Langs groote grasvelden die lagen in den droomglans van de maan, liepen ze
langzaam en al wat moe, voort.
‘Valt nog niet mee, hè?’
‘Alles behalve’ zuchtte Westman voor zijn meisje.
Ze sloegen een hoek om, toen - onbewowogen en helder de vijver en het kasteel
lag er blank in neergeworpen.
Het was wel mooi, verrast stonden ze stil.
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‘Wat helder hè.’
‘Net een sprookje,’ zei een van de Haagsche meisjes.
‘Jij denkt natuurlijk aan de prins die er in zit,’ plaagde Rosthal.
Westman sloeg zijn arm om zijn meisje en zwijgend keken ze, moe, maar toch
wel ontroerd, naar den strakken vijver.
Tervoren dacht, hoe heerlijk het moest zijn, als je verliefd was, samen te zitten in
het gras bij het water en in de roerlooze stilte naar dit droombeeld te kijken.
Hij keek op zij, naar Hetty, wier blik vaag heen gleed over het witte huis - zij
leunde tegen een boom. Hij kwam naderbij: -
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zei zacht: ‘dat kun je niet bewonderen met z'n allen.... je ziét het wel.... maar toch....
als je alleen bent - of met z'n tweeën....’
En toen ze niet antwoordde vleide hij: Hè?’....
‘Ja....’ Zei Hetty.
Hij lei zijn hand op haar schouder, ‘we gaan dadelijk nog even terug - dan
“verdwalen” we maar - we moeten het samen zien....’
‘Vooruit! nog even kijken vanaf de brug,’ riep Rosthal wiens vroolijke stem niet
opgehouden had.
Met zijn allen leunden ze aan de witgeverfde, ronde leuning en waren nu plots
tóch wel door de geheimzinnigheid gevangen. De maan lag zoo frisch en wit in het
water neer en het huis trok zijn muren door tot in de diepe helderheid.
Langzaam gingen ze weer den blanken, gladden weg op.
Rosthal voorop zocht naar den ingang van het paadje tusschen het eikenhakhout.
Nauwelijks een tien meter in dat warrelige holletje, lei Tervoren zijn hand op
Hetty's arm. ‘Wacht - nou blijven we staan’ zei hij. Westerman met zijn meisje, nog
in den droom van daarstraks en in hun eigen vreugd verdiept merkten hun stilstaan
niet op.
Toen hij, scherp turend in het donker niets meer van het troepje ontdekte, nam hij
Hetty's hand en leidde haar uit het te benauwend-intieme laantje.
Voorbij de bocht lagen de grasvelden, voor hun verbeelding, vreemder verloren
en wijder gestrekt dan daarstraks. Heel het landgoed, de breede lanen, de weien,
werden van een veel ruimere openheid. En heel in de verte, achter omhulde boomen,
scheen sproeierig een witte regen te vallen. Er was een ver-in-zichzelf verdroomde
stilte.
Talmend liepen zij - zwijgend en vertrouwd neven een - naar den vijver en keken
verbaasd en ontroerd naar de nu bijna onwaarschijnlijk strakke koelheid van het huis.
Hij lei zijn arm om haar schouder en glimlachte naar haar gezicht, liefkoosde....
‘Hetty..?’, dat zij opkijken zou.
Zij hief haar hoofd op, haar oogen waren zoo verhelderd door een verrukking die
als verlangenloos was, dat hij even, verbaasd. geboeid, en teleurgesteld tegelijkertijd,
zijn blik afwendde.
Zij stonden aan den grasrand, hij zocht haar handen, nam ze een voor een in zijn
warmen druk. Hij keek weer over den vijver en was weer plots, met een golf van
ontroering, door de schoonheid bekoord. ‘Dat is mooi hè.... dat's mooi....’ herhaalde
hij en blikte peinzend terug naar Hetty. Verrukt liet hij zijn blik glijden over haar
jonge gezicht, hij zag naar haar weeke, lieve mond en naar haar lichte oogen met de
donkere, geheimzinnige pupil.... ‘Kom....’ zei hij verlangend. Een paar passen door
het gras, toen tilde hij haar op, ging zitten en hield haar tegen zich aan. Tusschen
haar handen hield zij een van de zijne, - hij voelde haar zachte palmen, de kleine
vingers. In de zoete vrome bekoring aan den lichten avond gaven zij zich willig over
aan mijmerij.... In de wijde, zuivere teederheid voelden zij hun harten kloppen naar
iets onbestemds. Heel zoetjes vergleden hun gedachten naar een golvende
onbewustheid. In de verte achter de boomen, ging nog altijd geruischloos de witte
regen. Het huis herhaalde blank zich in den stillen vijver. Zij bemijmerden iets dat
zij zelf niet wisten.
Hetty's dwalende blik kwam tòch telkens terug weer naar het strakke huis. In dien
vreemden staat van droomerij waar de gedachten langzaam komen en kostbaar zijn,
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vond zij nauwelijks woorden voor haar stille verbazing over het vreemd-betooverd-zijn
van het kasteel. Zacht zei ze ‘het is - of daarbinnen iets gebeurt....’
‘Ja’ - zei hij ontroerd.
Zij keken beiden. Het huis was achteruit geweken, het werd grooter, vreemder,
verder weg.... het stond geheel in den luister van de maan. Zij leunde met haar hoofd
tegen zijn arm, maar zoo luchtig dat het geen liefkoozing was....
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Hij keek glimlachend over haar heen - vond haar mooi en teer.
‘Je hoort hier’.... zei hij streelend.
‘Hoe - bedoel je....’ vroeg ze met verwondering. Hij stond op - zette haar neer....
‘Kom eens hier - zoo....’ hij speelde met haar handen.... ‘Hetty....’ liefkoosde hij
- ‘zeg m'n naam eensZij liet haar blik diep wegzinken in zijn oogen: ‘Fred....’ zei zij huiverend.
‘Dus.... dat wist je?’ triompheerde hij.
‘Heb je dat wel eens in je zelf gezegd en verlangde je dan....? verlangde je dan
naar me....?’
Zij beet haar tanden in haar roode lip,....
Hij zag het en van wilde begeerte stroomde ineens zijn lichaam vol.
‘Zég het dan, zég het dan’ drong hij en liet allen zelfbedwang varen - zijn blik
verdonkerde, hij omstrengelde haar, vleide haar lijf tegen het zijne, en langaam - met
diepen lust nam hij haar mond. Zijn lippen woelden in de hare, hij kreunde van
verlangen hij streelde haar, hij koesterde haar tegen zich aan. ‘kom hier.... kom hier’
fluisterde hij en nam haar weeke, koele lippen, huiverend van genot. Onbeweeglijk,
verbijsterd, lag Hetty in zijn dwingende omhelzing. Een duistere verbazing zonk in
haar neer. Zij kon geen woord uiten. Het schemerde voor haar oogen. Het was - één
ondeelbaar oogenblik - of zij in een donkere diepte vergleed.... Oude gedachten
draaiden als een in wervelwind..... Zij wist niets meer. Zij voelde slechts vreemde,
duistere pijn. Haar mond, machteloos gevangen in een kus waarvan zij nooit had
geweten en haar lichaam genomen door streelingen die zij nooit had vermoed.... het
vervulde haar met ongekende angst en - met haar beide kleine handen tegen zijn
borst duwde ze hem terug.
Hij liet haar dadelijk los. Een nerveuse rilling ging door haar heen.
‘Wil je dat niet?’ vroeg hij met dringende stem.
‘Nee, néé,’ smeekte zij.
‘Waarom niet?’
‘Ik weet het niet, ik weet het niet....’
‘Vindt je 't niet prettig?’
‘Nee, nee.’
Zijn verlangen zwol weer, golfde op - onweerstaanbaar. En tegelijkertijd kreeg
hij een vermoeden: hij nam haar hoofd tusschen zijn handen:
‘Zeg es,’ drong hij heesch.... ‘wil je het nou niet, schrik je er van - maar heb je het
misschien toch wel eens zóó gedroomd tusschen jou en mij?’
Ze keek over zijn schouder in het donker van boomen en glimlachte vaag. ‘Nee’
zei ze weer.
Ze liepen zwijgend voort.
‘We moeten opschieten....’ haastte hij plots - na stilstaand het maanlicht op zijn
horloge te hebben gevangen - ‘'t is laat.’
‘Ja’ - zei zij - zonder dat haar gedachten er aan raakten.
Onregelmatig gingen hun stappen naast elkaar.
‘Je moet niet bóós zijn’ zei hij even daarna.
‘Nee, o nee’ zei ze zacht en er was teederheid in haar stem om hem die zekerheid
te geven.
‘Je moet het maar vergeten’.... zei hij weer.
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‘Ja,’ zei zij gehoorzaam en stil. Tot twee maal toe raakte hij haar schouder en
drong zijn ijdelheid de woorden: ‘Hou je dan niet van me?’ naar zijn lippen maar hij
bedwong zich en sprak ze niet uit.
Verwonderd spiedde hij telkens naar haar gezicht. Wat dácht dat kind - kon zoo'n
beweeglijk, jong meiske, met dien heftigen gloed, dien hij zoo menigmaal in haar
oogen gezien had - zonder verlangens zijn? Was het schroom - was het preutschheid
- of waarlijk koelheid?
Hij wist het niet, maar hij wilde zich niet opdringen, ook al brandde zijn lichaam
van verlangen naar het hare.
Hoe heerlijk koel had hij haar lichaam gevoeld onder het dunne goed! Hij balde
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telkens zijn hand tot een vuist, in zijn woede tot beheersching.
‘Zoo - deze laan’ zei hij kalm ‘die snijdt af, dan zijn we niet veel later dan de
anderen.’....
‘En we zijn “verdwaald” hoor!’ zei hij met een lach die Hetty felle pijn gaf.
Ze bleef met vlugge passen naast hem loopen; hij trachtte te gissen wat er wel in
haar om mocht gaan, maar naar haar kijkend, wist hij niet uit te maken wáár de
uitdrukking van haar gezicht op duidde. Het scheen - meende hij, noch gekrenktheid,
noch sentimenteele droefenis uit te drukken. Ze keek recht voor zich uit, met kalmen
blik - maar er was een groefje van star denken tusschen haar oogen en zij greep
telkens in het voorbij gaan met volle hand in de struiken en griste nu en dan een blad
af.
‘Tóch een fel ding’ dacht hij. Ze sloegen links een laan in, aan het einde lag een
wit huis, het hotel.
Hij stond stil: ‘goede vrienden?’ vroeg hij.
‘Ja’.... zei zij, haar stem sloeg over ze reikte hem haar hand maar zag niet op.
In de serre zaten ze met zijn allen bijeen - ook de ouders van Hetty.
‘Ha, daar zijn ze!’ werd er geroepen.
Tervoren - slechts van zich zélf geheel zeker, liep Hetty een paar pas vooruit; met zijn beminnelijke lichte stem en een luchtig gebaar vroeg hij zonder veel nadruk:
‘Waar waren jullie ineens? zoo liepen we nog achter je, zoo waren we je kwijt.’
‘Heb 'k wel gezegd’ lachte Rosthal - ‘achter me blijven.’
‘Nou ja,’ zei hij - ‘dat deden we, maar 't is daar zoo'n doolhof, we zijn zeker 'n
zijpad te vroeg ingeslagen....’
En toen Hetty aankwam zei hij met een buiging, lachend: ‘Mevrouw, daar is uw
dochter, gezond en wel.’
‘Ja, ja, dat zie ik - je bent zeker erg moe hè?’
‘Nee - heelemaal niet.’
‘Zijn jullie al lang thuis?’ vroeg Tervoren.
‘Nee, want we zijn nog eerst terug gegaan om te zien waar jullie bleven’, zei
Rosthal, die achter de overige gasten stond en voortdurend gekke grimassen tegen
Tervoren maakte: ‘dat er natuurlijk niks van aan was en dat ie best begreep.....
Tervoren, bang dat de andere het zouden merken, fronste zijn wenkbrauwen, maar
kon toch nauwelijks een lachje inhouden.
‘Mevrouw Welkerbach stond op - kom Hetty we gaan naar bed, 't is morgen alweer
vroeg dag voor ons, oom heeft weer een nieuwe tocht op het programma.’
‘Meneer is onvermoeid’ zei Tervoren.
Er werd goeden nacht gewenscht. Er vielen vroolijke, vlugge woorden:
‘Morgenavond weer naar het kasteel?’ vroeg grappend Rosthal.
‘Best, bést,’ lachten de Haagsche meisjes.
Terwijl Hetty achter haar moeder de conversatiekamer binnen stapte en zich - ze
wilde het niet - half omwendde - ving ze Fred's donkeren blik die veelzeggend was:
vergeving vragend en in bezit-willen-nemend tegelijk.
Boven op de gang kuste haar moeder haar goeden nacht.
‘Slaap maar lekker hoor, je wordt morgen om zeven uur gewekt.’
‘Ja goed - dág’ zei zij.
Al bij de eerste passen die zij maakte in de richting van haar kamer zwol met
plotselinge kracht een verlangen naar stilte.
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Ze stak geen licht op, kleedde zich haasstig uit. En keek onderwijl telkens door
het raam naar de lucht en verbande nog elke voorstelling.
Er ging keer op keer een huivering door haar leden en zij beet stevig haar kaken
op elkaar om haar ontroering meester te blijven.
Een verbazing, zóó groot, dat zij leed werd woelde in haar om.... Ze gooide zich
voorover in bed en duwde haar hoofd weg in het kussen.
Haar gedachten warrelden wild dooreen. Het was altijd maar dit ééne; zijn zoen,
zijn wilde zoen....
Ze schreide, voorover in de kussens, haar
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armen langs haar hoofd, schreide zij lang en mild.
Zijn omhelzing - god, een wildheid die zij nooit zóó had vermoed. Zij had.... zij
had toch wel verwacht dat hij haar kussen zou? Zij richtte zich op. Ja, dacht zij, maar
op mijn mond....? Zij had het nooit begrepen, wàt het beteekende, je monden op
elkaar.... Zij huilde week - zij wist niet hóe zij was - wát zij wilde.
En zij trachtte zich gedachten van vroeger te herinneren. Een vage, eenvoudige
droom.. Wéér golfde omhoog een verbazing. Een verbazing, die knauwde aan haar
hart....: dat het kón, dat je wild kussen en omhelzen kon... ook al had je niet lief.
Want hij had haar niet lief.
Ze keerde het óm en óm. Angstig zochten haar gedachten naar de vroegere
zekerheid.
Zij voelde wel, dat het oude vergleed....
Het was of ze jaren ouder was geworden..
Dan - plots - herleefde ze weer zijn wilde omhelzing. Zij herleefde die van seconde
tot seconde. Geen streeling was haar ontgaan: Hij boog zich naar haar toe, zij zag ontsteld - het floers voor zijne oogen, zij voelde zijn handen, die haar streelden en
zijn mond die den haren nam.
Het bloed stroomde door haar heen met vreemde, wilde kracht. Zij trachtte te
denken, ze vorderde niét. - Maar telkens wéér herleefde ze zijn kus, zijn wilde drift,
zijn koestering. Voor het zwart van haar oogen dook het telkens weer op: zijn mond,
zijn gezicht, en al haar zinnen ondergingen met een vreemde ontroering die droefenis
noch verheuging was, zijn kus, zijn kus op haar mond.
Maar dat was iets dat toch alleen maar goed was als je.... als je.... En hij had
verlangd - hoe had hij gekreund van verlangen.... Een angst snoerde haar keel.
Hóe dan.... hóe dan....
Weer zag ze hem, ze zag zijn oogen, zijn willende oogen, die iets van haar vroegen,
die iets van haar wilden.... Ze draaide zich om en om. Ze lei haar handen voor haar
gezicht en het was ineens of zij heel dicht tegen hem lag. Ze schreide om iets oneindig
teers en liefs dat zij verloren had en zij schreide om de vreugde van een nieuwen
gloed.
Zij kreunde: ‘het is slecht, het is slecht’.
In haar borst schroeide een pijn, in haar bloed was een vreugde.
't Is dus een leugen, dacht zij.... wat ik vroeger geloofd heb....
Met wijd-open oogen keek zij naar het plafond. ‘Ik wil niet.... ik wil niet!’ prevelde
zij....
Even lag ze stil - Hij zal het nooit weer doen, dacht zij. Toen, zich wéér omsmijtend,
bijtend in de kussens, smeekte zij met pijn, met schrik: ‘God - dat hij mij wéér zoo
kust.... dat hij mij weer zoo kust....’

De roep
door Karel Wasch.
Na een vreemde sluimering op mijn rustbank, hervind ik de avondlijke stiltekamer
met het besef, dat een pijnlijke gespannenheid nu gansch is geweken. Ik zie op naar
de geel-bloeiende lichtbloem van mijn zijde-omhangen lamp en een warmte stijgt
in mij omhoog, tot ik haar voel uitschijnen als een zachte glimlach om den mond.
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Mijn blikken beginnen stil-aan te glijden langs àl vertrouwde dingen, die ik niet
schouw in hun afzonderlijkheid, doch onafscheidelijk weet van de ééne sfeer, welke
mijn eigene is. - Langzaam verhef ik mij en loop behoedzaam heen en weer, nu en
dan stilstaand, om den kloktik te beluisteren, die tot mij komt door lagen van stilte,
even huiver-vreemd als het eindloos zich herhalend hartebreken van een mystisch
wezen. Maar die licht-ontrustende aanvoeling verglijdt spoedig en ik neem een beeldje
op, dat ik streel met de vinger-
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toppen, terwijl een glanzend gevoel van veiligheid in mij open gaat bloeien. Brokken
herinnering komen op, overspoeld door ijle gedachte-golven en mijn innerlijke
aanschouwing kan er zich reeds tegenover stellen zonder pijnenden weerslag te
ondervinden. Meer en meer volgroeit in mij een klaar besef van het gebeurde en de
behoefte aan indringende ontleding doet zich onafwijsbaar gevoelen.
't Is of ik buiten mijn Zelf was getreden. Of ik een experiment heb volbracht, dat een
verlies van mijn wezens-eigenheden ten gevolge had kunnen hebben, althans een
bewustzijnsontwrichting. Hoe is het dan mogelijk, vraag ik mij af, dat ik zoo ná aan
die gevaarlijke grens kon komen, waar ik toch in de eerste realiteit louter een bezoek
aflegde bij een waanzinnigen, mij nimmer buitengewoon-dierbaren, oom. - Heb ik
mij soms gedurende de enkele uren van mijn verblijf te zeer de gevángene geweten
in dat anders-stille huis, waar het stuurlooze wezen behoed wordt tegen de gevolgen
van daad-reflexen, die zijn zoogezegd zieken geest mocht teweegbrengen?
Heeft het immer-loerend wantrouwen, dat ik onder de uiterlijke impassibiliteit
van geneesheer en verplegers zoo wél speurde, een onzekerheid in mij gewekt, een
twijfel aan 't eigen normaal-zijn, die mij een ongewone, angstige voorzichtigheid
oplegde, mij als hield onder de suggestie van het gevaar, te drukkender omdat ik den
waren aard ervan niet kon realiseeren?
Of heeft louter het contact met den man, dien ik zoo veranderd weerzag, ná een
ongedacht-felle emotie te hebben gegeven, mij gebracht in den staat van vreemde
beklemming, die ik speur, nu ze van mij geweken is?
Er bestond tusschen hem en mij geen innige genegenheidsband. Wij ontmoetten
elkaar weinig, omdat wij in verschillende plaatsen woonden. Wel logeerde ik meest
ieder jaar een veertiental dagen in zijn huis, doch onderhield mij dan hoofdzakelijk
met de neven van mijn leeftijd. Overigens beperkte zich onze omgang tot het
allernoodzakelijkste, dat een conventioneele familiebetrekking vereischt.
Er is nooit iets gebeurd, waardoor mijn belangstelling zoodanig verlevendigd werd,
dat ik ertoe kwam zijn geestelijken stand ten opzichte van den mijnen zuiver te
bepalen. Niets gaf mij aanleiding, mij eenmaal diep in zijn bestaan in te denken,
zooals ik dit met zoovele anderen, die mijn pad kruisten, gedaan heb. Wij hielden
ook geen enkel gesprek, dat door bijzondere begripsvatting of ontroeringsmomenten
bleef naleven in mijn heugenis. Toch betoonde hij mij steeds een zekere sympathie,
maar zoo, dat ze mijn diepste gevoelsinnerlijk niet raken kon. Ik constateerde haar.
Méér niets. Toen mijn eerste gedichten gunstig besproken werden, liet hij niet na
mij met koddig-aandoend gezag te verzekeren, dat ik er wel komen zou, dat mijn
weg in de wereld gebaand lag. En er rees een lichte trots achter zijn woorden, alsof
ik een kind van hem was.....
Overigens las hij mijn verzen nooit. Zijn eenige lectuur bestond ook uit wat
plaatselijke bladen en vaktijdschriften. Als kleine eigenbouwer met eenig fortuin,
die de zorg voor zijn gezin droeg door zich te wijden aan 't voltooien van reeksen
arbeiderswoningen, welke hij verkocht of onder zijn beheer verhuurde, scheen elke
directe aanvoeling van kunst buiten zijn leefsfeer te liggen. Ik moet aannemen, dat
hij onbewust het maatschappelijk bestaansrecht der kunst erkende; behoefte of
belangwekkend phenomeen was zij echter nooit voor hem. Hierin ligt wel de oorzaak
van mijn onbekendheid met zijn eigenlijk leven. Zonder het ooit voor mij zelf uit te
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spreken, zag ik hem als het burgermannetje, gevangen in den kluister van zijn
klein-dagelijksche belangen, waarvan de dichter in mij zich instinctief afwendde,
weliswaar vrij van eenige minachting, maar toch met de zekerheid, door

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

311
hem nooit de bevrediging eener geestelijke behoefte te zullen verkrijgen.
Hoe anders begin ik dit nu in te zien. Er moet tusschen ons wel degelijk een
bijzonder contact geweest zijn, al konden wij er geen van beiden een treffenden
realisatie-vorm voor vinden. Een onbegrepen strooming heeft onze wezens verbonden
in eeuwigheids-minuten van zwijgend samenzijn. Aldoor moet zijn roep naar mij
zijn uitgegaan. Tot ze mij eindelijk bereikte, nu, na zijn loswikkeling uit de omknelling
der dagelijksche realiteit.
Toen het bericht van zijn plots-uitgebroken waanzin mij bereikte, trof dit voornamelijk
mijn verbeelding. Wat men mij meldde over de vreemde woedevlagen, die den anders
zoo kalmen man ertoe brachten zijn huisgenooten naar het leven te staan en
onmiddellijke overbrenging naar een inrichting noodig maakten, wekte slechts een
voorbijgaand medelijden in mij op; tot speurende peinzing en uitwaaierende fantasie
bracht mij alleen de aard van zijn ‘ziekte’ die men mij als godsdienst-waanzin
aanduidde. Dit verraste mij. Hij was toch zoo'n gewoon mannetje. Volstrekt geen
geloofsfanaticus. Naar ik zeker wist een conventioneel-geloovig Protestant, die nóch
druk ter kerke ging, nóch zwaar Bijbel-las en evenmin als van kunstaanvoeling, ooit
van eenige mystieke geneigdheid had blijk gegeven. Hoe ik ook zocht, ik vond geen
enkele psychische voorbereiding van zijn merkwaardige geestesverwarring. Wat
men mij zeide van een tegenslag in zaken, (volstrekt geen onoverkomelijke!) die een
stagnatie in zijn geregeld denken zou veroorzaakt hebben, bracht geen blijvende
bevrediging voor mijn innerlijke beleving van dit geval. Méér deden mij de
mededeelingen over zonderlinge omdolingen (verre, eenzame wandelingen zonder
na-te-wijzen doel), waaraan hij zich in de maanden aan de instorting voorafgaande,
had overgegeven. Deze maakten zijn figuur tot een voor mij belangrijke en deden
het vermoeden kiemen, dat in hem een zeldzame, onverstane drang moest gewerkt
hebben, die hij zoolang gevolgd had, tot zijn bewustzijn van de naaste werkelijkheid
erdoor was verduisterd. Toch bleef het alles aanvankelijk louter object voor mijn
fantasie en werd ik niet tot een bezoek geleid.
Ook zijn naaste betrekkingen bezochten hem weinig. De kinderen wilden niet en
spraken over hem met afkeer en vrees. Mijn tante ging geregeld, plichtmatig, ofschoon
ze telkens pijnlijker-geschokt weerkwam. Zijn uitingen beschreef ze als wartaal over
God en muziek, het vredespaleis en zijn wandelen op wolken, obsceniteiten en
onbeheerschte gebaren, waartusschendoor hij haar in enkele, scherp-heldere
oogenblikken herkende en als-normaal toesprak, zeggende, dat hij het toch zoo goed
had en ze zich over hem niet moest verontrusten of wel haar overlaadde met woorden
van genegenheid, als hij vroeger nooit gebruikte. - In zijn gezin werd nimmer met
l i e f d e over hem gesproken. Men míste hem niet. Zelfs niet als kostwinner. Want
de twee oudste zoons hadden de slechts wat verwaarloosde zaken geheel kunnen
ophalen en verdienden genoeg om gezamenlijk op den ouden voet voort te leven en
de verplegingskosten voor hun vader te kunnen betalen. Onomstootelijk bleek mij
toen, dat hij niet enkel voor mij, doch evenzeer voor zijn gezin altijd een
geestelijk-vreemde was geweest.
Er verliepen ook twee jaar, eer ik hem weerzag. Bij de beschrijving zijner weinige,
heldere oogenblikken was het opgevallen, hoe hij steeds op bijzondere wijze over
mij sprak. ‘Hoe maakt Johan het toch’, vroeg hij dan. ‘Wat zou ik hem graag zien.
Ik heb altijd zooveel van hem gehouden.’ En soms sprongen de tranen hem daarbij
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in de oogen. In 't begin schonk ik daaraan weinig aandacht. Ik hield het voor een
uiting, gelijkwaardig aan de anderen, machtelooze vormgeving van een gestoord
brein. Maar de als bewust volgehouden
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herhaling van het gezegde, de teleurstelling, die hij kenbaar begon te maken, toen
zijn vrouw hem telkens weer bezocht zonder mij en eindelijk een brief, waarin ik
het onder veel onsamenhangends nog eenmaal zelf moest lezen, deden het besef in
mij rijpen, dat hij mijn gezelschap behoefde en ik mij door geen overwegingen meer
mocht onttrekken aan den drang, dien hij op mij uitoefende. Dus ben ik gegaan,
zonder iemand van de familie te waarschuwen.
Hij werd tot mij geleid in een effen-grijs behangen, weinig-gemeubelde wachtkamer
met uitzicht op een hoog-omsloten binnenplaats. In een der hoeken van het vertrek
veinsde een bewaker te lezen. Toen hij mij zag, scheen hij dadelijk een zijner bewuste
oogenblikken te hebben. Haastig kwam hij op mij toe, omgreep met beide handen
mijn rechter en hield ze lang in de zijnen. Een groote ontroering belette hem eerst
alle spreken, tot tranen uit zijn oogen braken en hij mij zeide met bewogen kinderstem:
‘Het is goed dat je komt, Johan. Ik ben zoo blij. Je weet wel, hoeveel ik altijd van je
gehouden heb.’ Daarop liet hij mijn hand los, trad een stap achteruit en zijn blik
verloor zich naar buiten....
Ik kon niets antwoorden. De naïviteit en diepe echtheid van zijn aandoening verraste
mij haast tot schrei-bewogenheid toe. Een medelijden zwol in mij, een onmachtige
drang hem te helpen. Er ging een begin van verzet door mij heen tegen hen, die dezen
man hier als een gevangene onder tucht hielden. Ik vroeg mij af, of de grauwe
uniformkleeding en het kortgeknipte haar hem niet zouden hinderen, of hij wel het
voedsel kreeg, dat zijn smaak welgevallig was, of hij niet tot stervens toe leed onder
het smachten naar vrijheid.....
Hij wendde het hoofd naar mij toe en er kwam lach in zijn oogen. Ik zag, dat hij
dikker geworden was, doch geheel grijs. Zijn vroeger raspig-schrale wangevel hing
nu in weeke plooien neer. Hij sprak rustig en voller-van-toon dan tevoren. Wat hij
zei, scheen een antwoord op mijn gedachte-vraag.
‘Ik ben nu zoo gelukkig, Johan.... En jou gaat het ook goed. Dat weet ik.... Hoor
je de muziek? Die is er altijd. Ik ben een groot violist.... Hier woon ik in het paleis
des vredes. Ik doe niets dan wandelen den heelen dag.... God de Vader, God de Zoon
en God de Geest. Amen.’ Hij hief een hand op en zweeg met verheerlijkt gelaat. Er
was plotseling een verstilling in mij. Een onnaspeurlijke bewustzijns-verschuiving
geschiedde en de ééne gedachte rimpelde op: Hoe vreemd, dat ik dit alles opeens
zoo gewóón vind....
Toen brak de man tegenover mij uit in een ontstellenden stortvloed van woorden
en meevlottende klanken. Het leek of hij de gansche taal dooreenwierp in een driftig
zoeken naar passende aequivalenten ter duiding van een verward
aandoeningen-complex, dat hem doortoog. Ik bleef eerst verbijsterd, tot ik den drang
begon te bespeuren, dien hij naar mij heen zond. Hij wilde mij klaarblijkelijk iets
zeggen, waarvoor zijn vertroebeld brein geen geordende woordreeksen kon vinden.
Waarvoor wellicht geen woordvatting wás. Weer een reflex van mijn zwijgend
vragen? Plots wist ik het. Hij maakte wáár, wat hij voor weinige oogenblikken had
gezegd. Hij beeldde de sferen, waarin hij verklaarde te leven. En tot in de fijnste
zenuwweefsels doorleefd, zag ik den man, die hij wàs. Ik aanschouwde in hem den
bezetene der Ruimte in den opdans van zijn machtig geluk. Want kwamen tot hem
niet in menigte de trillingen, die navibreerden door zijn wezen als eeuwigheidsmuziek,
zwiepend zijn lijf door vervoeringen zonder tal, zijn handen bewegend in een
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nauw-volgbare, verstrengelde rhytmiek als langs een eindelooze veelheid van
instrumenten?
Bouwde zijn in lichtsferen vervloeiend hoofd niet in onbelemmerde uitstrooming
alle de paleizen, cathedralen en vredetempels, welke eens iets vangen zullen van den
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gonzenden levensadem der ruimte en als gewijde wachters rijzen onder
hoog-koepelende oneindigheid?
Doorleefde hij niet de geneuchten van den eeuwigen Minnaar, die nimmer
streelensmoe omgaat te midden der eindelooze rondedansen van de vrouwen zijner
Verbeelding?
Trok door zijn stem niet bijwijlen de maning van den profeet, zag ik zijn oogen
niet wijd-lichtend soms in opperste verklaring, werd hij niet zonder ophouden van
velerlei schoone gestalting doortogen, zoodat het scheen of grooten uit verleden
eeuwen - o wonder - mij brachten hun groet?
Was hij niet, die bevrijd van den lichaamswaan in duizel van verrukking zich deel
weet eener alvervullende heerlijkheid, groot in overgave, immer volstroomend vat,
rustlooze Danser in den lichtbloei van het Onmeetbare....
Eindelijk zeide de bewaker, dat hij zich teveel opwond. Men voerde hem weg
zonder afscheid. Ook ik werd uitgeleid en bereikte het station zonder
wezenlijkheidsbesef. Ik was zoo verdoofd, dat ik niet meer weet of ik in den trein
sliep dan wel leeg-starend waakte. Thuis gekomen ontstak ik werktuigelijk het licht
en strekte mij uit op de rustbank.
***
Thans, nu alle benauwing ván mij is, meen ik mijn wonderlijke ontsteldheid aldus
te moeten begrijpen: in de emoties, waarvan ik dien uitzinnige doordwarreld zag,
herkénde ik dezelfde, die in mij woelen tijdens de momenten van opperste leefdrift,
als de zang uit mijn zielediep wil worden tot Wóórd....
Eerst ná mijn terugkeer tot déze sfeer doorvoel ik geheel den verstarrenden huiver
voor wat ik steeds mijn kostbaarst zelf geloofde, die mij een tijdlang bevangen hield.En de onzegbare vernedering een geestelijk uitgestootene, één, die ik reeds vóór zijn
zoogenaamde verdwazing als een minderwaardige had gemeden, te moeten aanvaarden
als een oneindig-rijker begááfde, een onpeilbaar dieper gelukkige dan ik zelf ooit
wás.... Toch brengt het doordenken hiervan geen verdere pijn-stoornis in mijn
gemoedsrust teweeg.
Ik voel mij stijgen in nieuwe begripsverklaring. Wederom stel ik de vergelijking.
Ik zeg mij, hoe ik tóch de meerdere ben door de ordenende macht, die mij kiezen en
richten doet, wat uit het onbewuste stuurloos opwelt, om mij dan onmiddellijk tegen
te werpen, dat juist deze onontkoombare behoefte aan vormgeving is als van een
schriele behoudendheid, welke een noodzakelijke levensverenging met zich brengt
tegenover de koninklijke spilzucht van hém, die ieder volgend oogenblik offert, wat
hij in het vorige verkreeg en louter geluk puurt uit zijn volledige overgave aan de
instroomingen van het Oneindige....
En vraag ik mij af: is dit dan de beteekenis van zijn ‘roep’, dat mij eenmaal r e ë e l
moest g e t ó ó n d worden - o schijnbare onmogelijkheid! - hoe het
verbeeldings-dichterschap uitrijst bóven het wérkelijke?
Of heeft dit alles voor mijn zelfverwerkelijking een beteekenis, wier vollen omvang
ik nog niet kan bevroeden?
Wordt mij een onbegrepen weg gewezen naar hoogere toppen, dan ik tothiertoe
kon bedróómen? Welke is dan de leiding, die mij voerde zoovér?....
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Eén zekerheid blijft mij. Het geopenbaarde contact zal door mij niet verbroken
worden. Die mij zoo wonderbaarlijk geroepen heeft, zal mijn komst nimmer meer
met smartend ongeduld behoeven te verbeiden, ik wil tót hem blijven gaan met
eerbied, als benaderde ik een Mysterie....
En dit is wellicht het éénige, dat van mij verlangd wordt. Deze erkénning. Het
buigen is ootmoed voor de Ruimtemacht buiten mij, als een voortgaande overgave,
die mij al hooger met haar zal verbinden....
Januari 1916.
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Festijn
door Herman van den Bergh.
Meer wijn, meer wijn in onze schalen!
Dit is het eind, lief; drink! dit is
de dag die kampt met 't zwart der zalen
en schuifelt langs den disch.
Ondiep de nissen, wit de ruiten....
- het leven zingt al in den boom Drink, lief! - Handen, houdt 't leven buiten
rekt onzen droom!
Tusschen de pijlers, tusschen de schoren,
kruipt het, kringelt het, armdik en vlot:
Het leven wordt als slang geboren
en sterft als god. Het wint! - O, dat wij vechten konden,
O, om een strijd met dezen blink! ....De vrees wordt droog op onze monden:
drink, lief; drink!
- Wij zijn geslagen, wij zijn gebleven.
Het wint.... Zie, het is dag! - Welaan:
dit is het eind, lief; dit is het leven;
- Wij gaan!
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Kroniek.
Boekbespreking.
Herman Salomonson. De Collage van Ferdinand Volnay, 2 dln.,
Amsterdam, van Holkema & Warendorf, 1916.
Gerard van Eckeren, De Van Beemsters, geschiedenis eener familie, 2
dln., Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, zonder jaartal.
Het lijkt mij wel curieus, deze twee nieuwe romans, die ik toevallig achter elkander
las - waardoor ik ze onwillekeurig vergeleek - ook in deze kolommen eens naast
elkaar te stellen. Het eenige wat zij gemeen hebben (behalve hun jaar van verschijning)
is dat zij beide een blik willen geven in nederlandsch familieleven van dezen tijd beide hun geschiedenissen eindigen in 1914, het eerste oorlogsjaar - ten minste
wanneer men het voortvegeteeren van lieden als Volnay en zijn vrienden met het
groote woord ‘leven’ wil betitelen. Overigens: welk een verschillen! Niet zoozeer
in beteekenis. Geen van deze twee verschijningen zijn voor de nederlandsche
litteratuur van bizonder belang. In Salomonsons ‘carrière’ beduidt zijn nieuwe boek
zonder twijfel een stap vooruit, in die van Gerard van Eckeren - het spijt mij, dat ik
het zeggen moet - ongeveer het tegenovergestelde. En zoo naderen zij elkaar. Zij het
dan dat van Eckeren nog altijd, zuiver technisch, enorm veel knapper, zorgvuldiger
en keuriger vooral genoemd worden moet. Maar het groote verschil waarop in de
eerste plaats ik wijzen zou - en dat de tezamenstelling voor mij curieus maakt - is
het verschil van geest in deze gelijktijdig verschenen geschriften. De geest van ‘De
Van Beemsters’ is de echt-vaderlandsche, door-en-door-brave, oer-degelijke, bijna....
geestelooze van 1860, die mogelijk wel speciaal in domineesgezinnen dermate intact
gebleven is. Want de geest van Van Eckeren's boek is de geest van het door hem
beschreven familieleven zelve; nergens is de schrijver heerschend boven zijn
onderwerp uitgestegen. Die van Salomonson's boek daarentegen, dat boek met zijn
half-franschen naam, is géén hollandsche geest. Ook geen fransche - ofschoon wel
zoo gewild misschien. Deze geest is de modern-cosmopolitische van vóór den oorlog.
De geest van luxe-treinen, Ostende- of Orient-express, en luxe-hôtels, van
mode-badplaatsen, dure bars en sjieke tea-rooms, die over de heele wereld precies
gelijk-en-gelijkvormig zijn. Het is een zeer wereldwijze, blasé-vermoeide,
snobbistische geest, en.... ja.... ik gebruik dit woord nu ook hier weer zoo dikwijls,
maar ‘geest’ (in de ándere beteekenis) is achter de leelijke prentjes-omslagen dezer
beide deelen, waarop het vuurroode woord ‘Collage’ zonder twijfel als een vlammende
aantrekkelijkheid is bedoeld, ook al spaarzaam te vinden!
Ik houd er niet van, te ademen in een atmosfeer als die van den roman ‘D e Va n
B e e m s t e r s ’. Daar is gebrek aan versche lucht - ondanks al het gepraat over hei
en boomen - daar is iets dufs en mufs, iets maltentig kleins en knussigs in, dat ik niet
goed kan uitstaan. Aan de godsdienstigheid ligt het heusch niet; van Eckeren's I d a
We s t e r m a n was ook een godsdienstig boek, als men dat zóó mag zeggen. Maar
dié godsdienstigheid was nog frisch, was nog echte, jonge vroomheid en juist de
bizondere aantrekkelijkheid van dat lieve boek. In I d a We s t e r m a n was léven,
pit, sprankeling zelfs hier en daar. In D e Va n B e e m s t e r s .... nu ja, misschien
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op drie of vier van de vijfhonderdtien bladzijden!... Maar toch nog veel minder houd
ik van de atmosfeer der C o l l a g e v a n F e r d i n a n d Vo l n a y . Die is nog veel
onfrisscher. Daar hangen geuren in van
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patchoeli en geparfumeerde sigaretten. Nog liever een vervelende, eigengerechtige
hollandsche dominee dan het akelige volkje waarmee wij hiér te verkeeren hebben.
Die half-dooie Vo l n a y en zijn ploertige vriend D e Ve e r e ! Zoo aangenaam als
in van Eckeren's boek het eenige frissche figuurtje, dat van ‘Juut’ ons aandoet, zoo
iets oaseachtigs had bij Salomonson het meisje Gerdy kunnen worden - maar de
auteur had er de fut niet toe, of geen plezier er zoo iets van te maken. Lusteloos liet
hij haar schieten - ja hoonde hij haar ten slotte nog, door zonder eenige notitie te
nemen van 's meisjes aard, zooals hij dien zelf geschetst had, haar te misbruiken ter
bevestiging van zijn duf, slap, ouwelijk en onbelangrijk pessimisme.
Vreemd ja, de ‘voornaamste charme’ van Salomonson's eerste boek, ‘Va l s c h
P a t h o s ’ - ik schreef er over in September 1915 - was juist de ‘veulenachtige
jongheid’! Dit nieuwe boek van hem daarentegen, wat de techniek betreft zooveel
beter, doet ouwelijk aan en blasé. Gelukkig, het is nog maar ‘doen alsof.’ Er waren
er méér, die in hun jonge jaren zoo'n periode doormaakten en er zich later met een
krachtigen schouderstoot uit lossloegen. Is Herman Salomonson in verkeerd
gezelschap geraakt, of heeft hij het te goed, te rijk en te gemakkelijk in deze wereld;
waar zit het 'em in?
‘Let eens op’ - zoo schreef ik in Sept. 1915 - ‘zoodra deze jonge auteur iets
werkelijks te zeggen hebben zal, begint zijn eigenlijke litteraire loopbaan. Hij oefene
zich intusschen in het schrijven, d.i. het logisch en duidelijk onder woorden brengen
van klare en heldere gedachten.’ Nu, wat dit gedeelte van mijn recept betreft, heb ik
niet te klagen over mijn patiënt. In het schrijven maakte hij groote vorderingen. Zijn
nieuwe boek is nog wel veel te vlug, te slordig neergepend; logisch en duidelijk
zeggen wat hij bedoelt heeft Salomonson sinds zijn ‘Valsch Pathos’.... nog niet
heelemaal geleerd, maar toch, hij is ook wat dat betreft op den goeden weg. En wat
hij intusschen beter leerde, het is een roman te componeeren. Zijn ‘Collage’ zit goed
in elkaar, het is een verhaal, het boeit op verscheiden plaatsen al daardoor alléén, dat
de schrijver kan vertellen. Ook is er in den titel, hoe onaangenaam die op 't eerste
gezicht moge aandoen, wel iets geestigs. Ferdinand's Collage, hier bedoeld, is n.l.
niet die met zijn vriendinnetje Gerdy; het woord duidt op een buitengewoon teeder
en innig samenleven van den jongen hoofdpersoon met zijn óók nog jeugdige moeder.
Zijn teleurstelling in háár is Ferdinand's grootste smart. Wat had daar iets prachtigs
van gemaakt kunnen worden! Maar dan hadden die Ferdinand en zijn moeder
menschen moeten zijn, die de moeite waard waren, geen lusteloos plezier-volkje,
maar persoonlijkheden van karakter en temperament. En vervolgens had Salomonson
met nog veel diéper innigheid - want hier en daar is zijn werk inderdaad niet on-innig
- hun gevoelsleven moeten naspeuren en meebeleven en het uit de warmte van zijn
hart moeten oververtellen. Aandacht, intense aandacht en mee-beleving, dat is het
eerste wat boeken als deze noodig hebben - ik spreek nu ook weer van D e Va n
B e e m s t e r s - en bij ontbreken of tijdelijk verslappen waarvan zij mislukken of
middelmatig blijven moeten.
Een paar voorbeelden van Salomonson's slordigheid, ondoordachtheid, zijn
maar-raak-schrijven, dien ik wel te geven om deze beschuldigingen te staven. Ik
behoef er niet lang voor te bladeren. Al op blz. 6 lees ik: ‘Haar zóón was voor haar,
(d.i. voor mevrouw de weduwe Volnay, Ferdinand's moeder, H.R.) een variatie op
het begrip màn; hoewel hij nauwelijks drie-en-twintig was, sprak zij met hem, zooals
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zij het met zijn vader gedaan zou hebben, wanneer deze nog geleefd had. (Ah juist!
Gelukkige bijzin, die laatste! H.R.) Zij beschouwde het pijl (lees peil, H.R.) van
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zijne geestelijke ontwikkeling als eenzelfde onweerlegbare natuurlijkheid (?? H.R.)
als de correctheid van zijne kleeding, en in géén van zijn daden of uitingen trachtte
zij iets te zien van een erfenis van haar eigen zelve’ ('t staat er heusch, van d'r eichen
selleve! H.R.).... ‘De weelde was hem geen luxe, (dit kan ook omgekeerd gelezen
worden. H.R.) en zorgelijkheid een zenuw-kwaal’.... Ik behoef hier, geloof ik, geen
verder commentaar bij te geven. 't Is duidelijk, dat de schrijver niet goed doordacht
had, wat hij eigenlijk zeggen wilde, voor hij deze dingen neerschreef. Belachelijk
onbeholpen en leelijk vind ik ook een zin (?) als deze (blz. 27). ‘Ferdinand zat nu
alleen met de Veere, en, zooals het meestal is, dat de conversatie zakt tusschen twee
goede kennissen, wanneer de derde is gegaan, verslapte hun conversatie tot zwijgen’.
Welk een kletstoon!
Daartegenover even - nu ik toch aan 't bladeren gegaan ben - deze aardige
karaktistiek, waarin alleen, naar mijn smaak, te veel klemtoon-teekentjes voorkomen
(blz. 20).
‘De Veere was ruim veertig jaar oud, en een gemakzuchtig man: uit gemakzucht
was hij ongetrouwd gebleven, want hij bezat alles wat hem maar behagelijk en prettig
was. Hij omringde zich gaarne met jongelieden, en trachtte met hen jong te zijn;
maar zijn toon was dan altijd wat tè los, zijn grapjes waren tè luid en zijn kleeding
tè verscheiden, dan dat hij natuurlijk scheen.... en dat voelde hij zelf alles heel goed.
Jonge meisjes verveelden hem uitermate, de tweede maal dat hij ze ontmoette; de
inspanning, die hij zich getroosten moest om onderhoudend met hen te zijn, werd
hem soms te veel.
Maar, bij wat men gemeenlijk j o n g e v r o u w t j e s noemt (dit is weer héél slordig
gezegd! H.R.) jonge getrouwde weelde-echtgenootjes, die pás de verveling van hun
conversatie-huwelijk onbewust gaan gevoelen, genoot hij een grooten roep.
Voor hén was hij de man die àlles gezien, en àlles meegemaakt had.
Zijn gefluisterde stoutigheidjes hadden een zoete en nochtans behoorlijke bekoring
voor hen, en zijne attenties waren beter gevonden, dan die van wien ook’ ('t valt toch
niet mee, als je 't overschrijft. H.R.)
Eén invloed is zeer merkbaar in Salomonson's werk, die van Couperus. Ferdinand
was een ‘héél jong, héél gedwee page'tje voor zijn moeder’, lezen we. En wat een
Couperus-achtige herhalingen! Nu is er waarlijk geen gevaarlijker model in de
nederlandsche litteratuur dan juist Couperus. Wat vergeven wij hem al niet, omdat
hij het is, omdat het zoo geaffecteerd en toch zoo volkomen écht is. Navolgen is
natuurlijk altijd verkeerd, maar Couperus navolgen is hem na-apen.
Neem ik nu D e Va n B e e m s t e r s nog eens afzonderlijk ter hand, dan komt
triestigheid mij besluipen. Zie, Salomonson schreef zijn roman tusschen Juli en
November 1915. Van Eckeren deed er over van 1912 tot 1916. 't Staat zoo gedrukt,
achter in hun boeken. En het slordig-vlug maar-raakschrijven van Salomonson is mij
antipathiek, - ik houd juist zoo van het trouw en geduldig voortwerken, dat van
Eckeren kenmerkt. Helaas, ijver, trouw, geduld, volharding - 't zijn zéér schoone
eigenschappen, maar niet voldoende om een mooi boek te maken. Daar moet in de
eerste plaats bijkomen - en blijven! - dat wat men sinds menschenheugenis de
inspiratie noemt. Is van Eckeren's kolossale werk niet vooral een product van zijn
wil en energie? Hij wilde - ja, wat wilde hij eigenlijk? Ik stel mij de zaak zoo voor.
Er zijn in het laatste decennium een paar romans verschenen, die men terecht met
het woord gezins-romans betiteld heeft; zij brachten iets nieuws in de nederlandsche

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

litteratuur, den roman n.l. waarin niet één held of heldin, maar een complex van
personen, een geheel gezin de eigenlijke hoofdpersoon is. Ik behoef, geloof ik, deze
romans niet met name aan te duiden, een ervan zag in
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dit tijdschrift het eerste licht. Zij waren onderling zeer verschillend, maar werden
toch dikwijls gezamenlijk besproken, daar zij - evenals nu ‘Volnay’ en ‘De Beemsters’
- ongeveer gelijktijdig verschenen en vele punten van vergelijking aanboden. Eén
groote overeenkomst toonden zij daarenboven. Beide bevatten de geschiedenis van
on-godsdienstige families. En daarop werd vaak gewezen. De geestelijke ‘armoede’
der gezinnen in de boeken, die ik bedoel, werd door velen aan die on-godsdienstigheid
toegeschreven. Ik herinner mij niet meer of ook van Eckeren dit deed, maar het zou
mij niet verwonderd hebben. In elk geval, ik heb zoo'n vermoeden, dat hij gedacht
heeft: nu, zal ik ook eens zoo'n gezinsroman schrijven, maar dan van een wèl zeer
godsdienstige familie, een domineesfamilie! Pracht van een idee - als hij er nu ook
maar het toereikende talent voor had gehad. Maar van Eckeren werkte - werkte - en
het wérd het niet. Misschien heeft hij het ten slotte zelf ook wel gemerkt - want hij
is lang niet zonder critisch vermogen! - en er zich over verwonderd. Waar lag het
aan? Soms aan het feit, dat de godsdienstigheid der Va n B e e m s t e r s volstrekt
niet voldoende bleek om deze familie minder ‘armoedig’ te maken dan.... nu ja, dan
die andere, gij weet wel? Neen-neen, integendeel, hij zal wel tot de conclusie gekomen
zijn, dat de z.g. geestelijke ‘armoede’, opgemerkt in die andere families, met de
waarde en beteekenis, de dracht en der gloed dier andere r o m a n s a l s z o o d a n i g
hoegenaamd niets te maken had. Een roman is de uiting van de v i t a l i t e i t eens
schrijvers - och, maar zulke dingen behoef ik toch niet eeuwig te herhalen, en vooral
niet voor iemand als Gerard van Eckeren, die juist vitaliteit, warmte, innigheid in
anderer werk zoo goed weet op te merken en te waardeeren.
Ik citeer altijd gaarne uit eerste bladzijden van een boek, omdat eerste bladzijden
zoo dikwijls tot de beste behooren. De auteur - en vooral een zoo conscientieus auteur
als van Eckeren - schrijft ze gewoonlijk ettelijke malen opnieuw. Zijn basis moet
goed zijn, anders kan hij niet vorderen. Welnu, in de eerste bladzijde van D e Va n
B e e m s t e r s wordt beschreven hoe Arnout van Beemster (het latere gezinshoofd)
thuiskomt op zijns vaders verjaardag. Hij is dan nog student in de theologie en hij
komt thuis, niet alleen om zijn vader op diens feest te verrasen, maar ook om thuis
te vertellen van zijn welgeslaagd ‘kerkelijk voorbereidend’ examen. Hij is wat
ontroerd en opgewonden - zou men zoo denken. Hoor nu, hoe hij spreekt, nog aan
aan de deur tot zijn vader, die hem heeft opengedaan (blz. 2). ‘De oude Beemster
lichtte verlegen zijn kalotje, een gewoonte Arnout reeds van jaren heugend. “Hoor
eens.... je begrijpt.... er zijn boven....”
De aanstaande dienaar der kerke lachte. Maar vader, u zegt dat op een toon, of mij
boven een paar leeuwen en tijgers opwachten, terwijl 't zich toch wel zal bepalen tot
't gewone verjaarsgezelschap, niet? - tante Anna, tante Nella en oom Wim. En dan
zus Marie; want dat de broêrs niet komen zouden, heeft moeder me al geschreven.
Ik ben heel blij ze allemaal nog eens bij elkaâr te zien voor ik me straks in mijn
gemeente ga wegstoppen....’.
Klinkt u dit natuurlijk, lezer? Klinkt u dit als de taal van een blij thuiskomend
student?.... Als Arnout van Beemster later dominee is, heeft hij de gewoonte om
zittende een slip van zijn gekleede jas over zijn knie te leggen en glad te strijken.
Zoo netjes gladgestreken, zoo tam en slap lijkt mij ook een dialoog als de hier
geciteerde.
O, ik weet wel, vróeger schreef men zoo, ook de dialogen van mevrouw Bosboom
zijn vaak onnatuurlijk, veel te ‘mooi’. Maar ja - ziet u - als van Eckeren dan óók
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maar den gloed, de zware gedragenheid, de prachtig-beheerschte hartstocht van
mevrouw Bosboom had - ik zou hem in 't geheel geen verwijten maken, dat beloof
ik u, ik zou hem dankbaar bewonderen.
H.R.
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C.L.J. Schaum, Geschiedenis der Tuinkunst. Zwolle, W.E.J. Tjeenk
Willink, 1916.
Een hollandsch boek over de geschiedenis der tuinkunst! Iets nieuws dus, want tot
nu toe bestond hierover in onze taal nog geen volledig werk. De belangstelling, die
het nieuwe boek opwekt, verandert echter weldra in een zekere teleurstelling. Men
vraagt zich af, of de schrijver zich wel voldoende voor zijn geschiedkundig vertoog
intresseerde. Het is alsof hij geen vasten vorm aan zijn werk kon geven, nu eens zegt
hij te veel, dan weer springt hij zonder overgang van de eene gedachte op de andere.
Vooral in ‘Oude volken’, ‘Grieken en Romeinen’, in de beschrijving van den
gothischen en den renaissance tuin is de draad moeilijk te volgen, er worden geen
nieuwe ideeën gegeven, de stijl is gewrongen, soms komen er zeer hinderlijke
germanismen*) voor, hier en daar ook kunsthistorische onjuistheden†).
Bij de beschrijving van den Landschapstijl merkt men echter plotseling een
verandering op; het is of de schrijver meer zichzelf wordt en als men eindelijk aan
de beschrijving van den modernen tuin komt, vindt men daarin allerlei nieuwe, hoewel
niet altijd oorspronkelijke, gedachten, zoodat men het boek met stijgende
belangstelling uit leest. De toon van het werk bewijst, dat de schrijver eigenlijk in
zijn hart geen historicus is, maar iemand, die een open oog heeft voor een practisch
modernisme, dat meer in sociale, dan in esthetische richting voelt; voor zichzelf is
hij tot een oplossing van het tuinvraagstuk gekomen, in gedachten ziet hij den tuin
als ‘ruimtekunst’ voor zich. Geeft het boek dus aan den eenen kant niet wat te
verwachten was, aan den anderen kant bevredigt het voldoende. Is in het begin de
stijl niet vlot en zijn de verhandelingen moeilijk te volgen, in het laatste gedeelte,
waar de schrijver werkelijk wat te zeggen heeft, waar hij zelf spreekt, daar worden
zijn bedoelingen duidelijk en zegt hij allerlei dingen, die ons tot nadenken stemmen
en die hen, die niet dagelijks met tuinkunstenaars omgaan, iets nieuws zijn. Was het
niet beter geweest als de schrijver het eerste gedeelte korter had gemaakt? De
geschiedkundige inleiding had zeer goed achterwege kunnen blijven, in elk geval
hadden de voorbeelden beter gekozen moeten worden. Voor het demonstreeren van
den griekschen stijl was de tempel van Paestum beter geweest, voor den romaanschen
stijl had ook een ander voorbeeld dienst kunnen doen, evenals voor den gothischen
stijl, die in den tekst maar wordt overgeslagen. Bijna noodeloos is het stilstaan bij
egyptische, assyrische en grieksche tuinen; er is te weinig over bekend. De prent op
p. 14 vertoont een authentiek gegeven, dat evenwel niet heel veel laat zien; de platen
op p. 13, 14, 15 en 22 zijn alle reconstructies en berusten waarschijnlijk voor een
groot deel op fantasie. Iets anders is het, den romeinschen tuin te beschrijven, omdat
men daarvan vaste gegevens heeft door de schrijvers en omdat zij op de tuinen der
Renaissance invloed hebben gehad. Een paar afbeeldingen geven ons eenigszins
begrip van de indeeling. In plaats van het ‘Hippodroom’ op p. 29 had echter de
volledige tuin gereproduceerd kunnen worden, genomen uit Tuinen van Plinius de
*) p. 9 en 47 hooge- (of hoog-) Renaissance; p. 46 warmhuizen; p. 61 vexierwaters (of ook wel
vexirwateren); p. 69 tweedens; p. 174 eerstens; p. 165 privaat-tuin.
†) p. 47 met proto Renaissance wordt zeker de vroege Renaissance bedoeld, niet de
voor-Renaissance; p. 118 de geest der Romantiek in den Roccocco-tuin; p. 70.... voerde de
Roccocco in den bouwstijl naar het streng klassieke terug.
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Jongere, door Springer, Tijdschrift voor Tuinbouw, Deel III 1897; deze plaat had,
evenals een groot aantal van de volgende, een volledig onderschrift kunnen dragen.
Voor den middeleeuwschen tuin schijnt de schrijver weinig te voelen; misschien
ontgaat zijn modernen geest het primitieve - het gothische - er van. Waar hij geen
verband ziet tusschen de architectuur en den tuin, meent hij, dat er geen gothische
gedachte in zit. Als hij de letterkunde of schilderkunst tot voorbeeld had genomen
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zou hij gezien hebben hoe daar, evenals in den gothischen tuin de gegevens naast
elkaar staan, zonder onderling verband. Van den laat-middeleeuwschen tuin ten
noorden van de Alpen had de schrijver veel meer kunnen zeggen, zonder te uitvoerig
te worden. Door west-Europa te stellen tegenover Italië was zijn vertoog duidelijker
geworden; nu krijgt men in hoofdstuk V, VI en VII en in ‘Tuinen van ons vorstenhuis’
(p. 91) telkens een broksruk middeleeuwen en vroege Renaissance. Op locale
verschillen in de landen ten noorden van de Alpen wijst de schrijver alleen terloops.
Terwijl hij een uitvoerig hoofdstuk wijdt aan ‘Tuinkunst in Holland’ noemt hij voor
Engeland zelfs niet de meest karakteristieke onderdeelen: de ‘arbour’ (het priëel),
de ‘mound’ (verhooging in het midden van den tuin of langs de kanten opgeworpen),
het ‘notted-bed’ en ‘railed-bed’, noch voor Frankrijk de loofgangen met priëelen en
de buxus-omlijsting, die de plaats van het engelsche hekwerk inneemt. De reproducties
voor den middeleeuwschen tuin zijn niet met zorg gekozen; bijna uitsluitend geven
zij het ‘vergier’ weer, niet den bloemtuin met vierkante grasperkjes, waarin losse
bloemen staan. De kasteeltuin, 16e eeuw (p. 45) en die van 1643 (p. 43) zijn al
eigenlijk renaissance tuinen, evengoed als het ontwerp van du Cerceau, 16e eeuw
(p. 60), want bij alle drie is in den aanleg al een zoeken naar groepeering.
Bij de italiaansche Renaissance houdt de schrijver te veel vast aan het denkbeeld,
dat zij van het begin af een herleving van de antieken is geweest (p. 34 en p. 46). De
hernieuwde belangstelling voor tuinkunst ontstaat wèl als de Renaissance de antieke
richting uitgaat, maar dat is eerst in lateren tijd, nà, en niet gelijktijdig met Dante (p.
46). Zeer goed zijn de beschrijvingen van de tuin d'Este en Boboli, ofschoon de
jaartallen hier den lezer wat in den war brengen: Este, de tuin der renaissance staat
op 1573 (p. 52), de tuin van Boboli op 1550 (p. 55 en 56); de laatste draagt een
Barok-karakter. Chronologisch zijn zij dus beide uit den allerlaatsten tijd der
renaissance, de een echter, hoewel ouder, is toch in een nieuweren vorm aangelegd;
om misverstand te voorkomen, had hierop den nadruk gelegd moeten worden.
Tegelijk met beide bovengenoemde tuinen wordt het verschil tusschen
geometrischen en architectonischen aanleg besproken; op dit verschil, dat de schrijver
zeer goed uitlegt, werd tot dusver weinig acht geslagen; over het algemeen wordt,
zooals hij terecht opmerkt, de Renaissance tot den architectonischen stijl gerekend;
het verschil echter tusschen vlakte- en ruimte-verhoudingen zegt alles. In de
Renaissance spreekt de lijn, in de Barok de ruimte; het is hetzelfde thema, dat Wolfflin
in ‘Kunstgeschichtliche Grundbegriffe’ uitwerkt. Op ruimte-kunst is het werk van
Le Notre geheel gebaseerd, door nauwkeurig vergelijken der plattegronden van
Versailles met voorafgaande voorbeelden is de bedoeling goed te begrijpen.
Aan de hollandsche tuinkunst hecht de schrijver te veel gewicht; zij is niet
belangwekkender dan de engelsche en heeft misschien nog minder eigen motieven;
onze ‘originaliteit’ ligt vooral in het niet begrijpen van vreemde en het vasthouden
van vroegere gegevens; ook in een meer of minder bewust caricaturiseeren van
fransche en italiaansche stijlen. Zelfs de vorstelijke tuinen getuigen niet van meer
smaak dan de andere. Het is nog zeer de vraag, of de Nederlanders in het begin van
den Barok bewust de italiaansche voorbeelden boven de rijker bewerkte fransche
patronen verkozen (p. 83). De eenvoud van de tuinen vóór 1720 zou ook kunnen
liggen in den invloed van Jan Vredeman de Vries; kort daarna komen de fransche
Barok en Roccocco in ons land bijna gelijktijdig voor, evenals in de bouwkunst. De
nederlandsche tuinen uit de laatste jaren der Renaissance moeten evenals de
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bouwkunst en de meubelkunst in dien tijd, een groote bekoring gehad hebben door
hun eenvoudige samenstelling en een schilderachtig element, dat bij de
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buitenlandsche tuinen ontbreekt. Zij moeten er uitgezien hebben als mooie gekleurde
vlekken met groene randen, samensmeltend met de grijsachtige atmosfeer, zooals
tegenwoordig nog de met heggen omplante bloem- en groentevelden bij Leiden en
Haarlem ons aandoen; misschien was de Nederlander der 17e eeuw ook hier weer
schilder gebleven en leverde zoo iets geheel nationaals, getuige de mooie afdrukken
van het Loo, p. 106, en Zuilensteijn, p. 103. Later met het aanbrengen van hoogere
heggen verdwijnt de schilderachtigheid, maar soms vertoont zich een zuiver gevoel
voor lijn- en luchtperspectief, dat bewijst, dat de Nederlanders niet geheel buiten het
Barok-idee stonden, al is het moeilijker te herkennen dan in andere landen (zie de
afbeeldingen op p. 112, p. 80, p. 85).
Meer dan door de vorige hoofdstukken wordt de lezer geboeid door de beschrijving
van den Landschapstijl en den romantischen tuin*), maar met Amerika komt de
schrijver eigenlijk eerst op vast terrein. In zijn onderwerp meevoelend weet hij een
levendige beschrijving te geven van het doel van het publieke park, dat voor de
stedenuitbreiding van groote beteekenis is. Hier is hij geheel de moderne tuinarchitect,
die de nieuwe eischen van tuin- en parkaanleg, waarin Amerika den weg heeft
gewezen, weet te bepleiten. Een van zijn stellingen luidt: een park moet ‘absoluut
bruikbaar zijn voor de bevolking’ (p. 174); dat is heel wat anders dan het oude begrip,
dat een park in de eerste plaats mooi moet zijn (p. 146). Verwonderlijk is het, dat
hier niet gewezen werd op Hamburg, waar al veel in die richting is gedaan, men
herinnere zich het ontwerp van het Alsterpark, waarvoor Lichtwark zoo geijverd
heeft†). Merkwaardiger wijze wordt zijn naam zelfs vergeten bij het bespreken van
modernen duitschen tuinaanleg, waar Olbrich, Henkel en Läuger genoemd worden.
Lichtwark was immers de eerste die de Hamburgers opwekte om buiten de stad een
‘Bauerngarten’ en op de hei een ‘Heidegarten’ aan te leggen.
De moderne tuin moet architectonisch zijn, ruimtekunst, in denzelfden geest van
het huis, waarbij hij behoort: ‘de harmonische bouw van het huis zet zich rythmisch
in den tuin voort’ (p. 159); vandaar ook dat er een nauw verband moet zijn tusschen
den maker van het huis en den ontwerper van den tuin*).
Een groote rol speelt het ameublement van den architectonischen woontuin: de
tuinmeubels, huisjes, vazen, muurtjes, trappen; doelmatigheid hiervan is een eerste
vereischte, zooals men op de voorbeelden van p. 161, 167 en 168 kan zien.
On-hollandsch, amerikaansch-democratisch is het annexeeren van de voortuinen bij
den straataanleg; zou men daar bij ons ooit toe komen? het algemeen aanzien zou er
zeker bij winnen.
Aan het einde van het boek wekt de schrijver ons op tot het scheppen van een
eigen tuinkunst, geen copieën van Duitschland meer, - heeft hij daarin gelijk? - was
niet veel meer de engelsche ‘flower boarder’ het nieuwe in onzen ouden aanleg? ook het kleurengamma der Duitschers zal ons wel altijd te hard zijn. Zou de moderne
hollandsche tuin, onze capaciteiten in aanmerking genomen, niet eerder coloristisch,
*) Hier mist men een opmerking over de buitenplaatsen bij Haarlem, of den aanleg om het
Paviljoen in den Haarlemmer Hout; de naam van Zocher wordt niet genoemd. Aan het einde
van het hoofdstuk doet ‘Vale schilderkunst, salve architectura’, p. 128, niet monumentaal!
†) Een beschrijving hiervan in Lichtwark, Park und Garten Studien, uitg. Cassirer, Berlijn,
1909, p. 116.
*) Tot welke verrassende effecten deze samenwerking kan komen getuigde de tentoonstelling
van architectuur en tuinkunst door Louis van der Swaelmen en Jan Pauw 1 Juli - 1 Aug.
Museum van Kunstnijv. Haarlem (geïll. catalogus).
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dan architectonisch worden? Hoe dit ook zij, ieder zal instemmen met den
verstandigen raad, dat wij moeten voortbouwen op de historische grondslagen en
ons in moeten leven in de meesterwerken onzer voorvaders, in het buitenland goede
modellen bestudeeren en onze krachten inspannen een nationale tuinkunst te scheppen.
C.E.
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Johan Tielens.

JOHAN TIELENS. ‘MAANNACHT’.

Johan Tielens, Rotterdammer van geboorte (1869), had al vroeg neigingen naar
het abstrakte. Voordat de Futuristen verschenen, schilderde hij in hunnen trant, echter
zonder zelfvoldoening. Als leerling van Ezerman, werkte hij met dezen veel buiten;
bewonderde de groote Hagenaars, maar voelde, dat het naturalisme hem niet voldeed.
Toch zette hij de natuurstudie voort, om in stilte daarnaast aan zijn ideaal te werken,
n.l. de schilderkunst op gelijke ideëele hoogte te brengen met de muziek, d.w.z. de
kleuren op zichzelf te laten spreken tot het oog, als klanken muziek tot het oor, zonder
naturalistischen vorm, alleen om en door haar hoedanigheid als kleur, haar kleurklank
zou men kunnen zeggen.
Een tentoonstelling, welke hij in de kunstzaal Van Hasselt hield, liet naast veel
gewoon, technisch niet door knapheid uitmuntend werk, zien wat hij in dit streven
bereikt heeft. Door de kleur te verontstoffelijken en haar, in tegenstelling met de
meeste modernen, die haar crû en rul op het doek aanbrengen, van een klare, open
helderheid en diepte te doen schijnen; ook de ineenvloeiïngen zuiver te houden, van
zingende werking; en door zijn vlak rhythmisch te verdeelen; bereikt Tielens in
sommige composities iets, dat ons oog weldadig emotioneerend aandoet; een
gewaarwording die te vergelijken is met de ontroering van muziekklanken. Vandaar
de uitdrukking: ‘kleurklanken’ en zijn betiteling: ‘kleurmuziek’ van sommige doeken.
De reproducties van twee in deze richting, naar ons gevoel, meest geslaagde
schilderijen, geven we hier niet dan aarzelend, omdat de factor, waardoor de
aandoening ontstaat, n.l. de kleur, er ontbreekt.
Tielens laat in deze composities de natuurvormen niet los. Wel is de voorstelling,
het onderwerp, bijzaak, en zijn de natuurvormen vrij gebruikt, maar gebruikt zijn zij
wel; niet losgelaten zooals b.v. bij Piet Mondriaan, wiens buitengewoon rhythmisch
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beheerschen van het vlak Tielens bewondert. Onder dit rhythmisch beheerschen van
een vlak verstaan deze zoekers, dat elke lijn, elke kleur, elke toonwaarde een eigen
plaats in het schildervlak inneemt en dat er in de plaatsing een bepaalde orde heerscht,
evenals in de tijdsindeeling in het muzikale rhythme. Elk groot realistisch en
impressionistisch schilder heeft bij intuïtie dit rhythme gevoeld, en schilderde eerst
dan, wanneer dit in de natuur onbewust zijn oog trof of beter ge-
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zegd: hij werd eerst dàn tot schilderen gedrongen, wanneer hij dit rhythme in de
natuur v o n d . Bij de modernen echter, die zich niet aan de visie vasthouden, die
minder intens kijken, meer voelen; die de aandoening der ziel, los van de natuur, in
eigen vormen omzetten op doek, ontstaat de compositie van hun schilderij minder
onbewust, vandaar dat bij hen de rhythmiek een meer bewust belangrijke plaats in
de conceptie inneemt. Zoo heeft b.v. de glasbrander Plasschaert een diepgaande
theorie ontwikkeld - waarover ik enkele jaren geleden hier schreef, - welke eenigszins
aan het karakter van de leer der perspectief deed denken; vormend als het ware een
netwerk langs hetwelk de compositie ontworpen werd.

JOHAN TIELENS. ‘REGEN’. ‘KLEURMUZIEK’.

Bij Tielens berust deze indeeling van het vlak op eenvoudige wetten van evenwicht,
zooals het geheele karakter van zijn werk eenvoudig is.
Een van de gereproduceerde doeken R e g e n ‘kleurmuziek’ betiteld, geeft in teere
grijsheid een park met vijver, waar groote regendruppels aan voorbij vallen. Tielens
gaf hier de mooie vizie van een gedruppelden regenstraal met eenige daarachter
vallende, op verdere plans. Hij keek hier i n den regen, onderging de aandoening
van den regen met zijn stemming van wazigheid er om heen. N i e t het landschap
in den regen dus, zooals b.v. onze groote Hagenaars het deden, maar de regen als
groote, geheimzinnig uit het luchtruim neervallende druppels, met de stemming,
welke dit neervallen bij den schilder bewerkte, er voelbaar om heen geschilderd.
Meer dus de geestelijke aandoening dan de vizie, maar toch, zij het ook slechts vaag,
tevens de vizie, dus niet de natuur losgelaten.
Zoo geeft hij in den M a a n n a c h t de verrukking over de schoonheid van het
maanlicht, en de stemming er om heen. In kleuren, zonder bepaalde vormen, vertelt
hij er van; alleen de ronde schijf van de maan zien we in lichtende, teere blankheid,
en daaromheen vloeien, in zachte nuancen, turkooizen, lila, groene en blauwe tonen,
geleidelijk tegen elkaar in, en door elkaar, tot schoone ‘kleurklanken’. In waarheid

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

is dit kleine doek kleurmuziek, klanken in kleur, voelbaar voor het oog als
muziektonen voor het oor. De schoonheden uit de natuur, door het oog waargenomen
en ook de klare, stralende rust, de gewijde stilte er in. Tielens drukte zijn
Ve r l a n g e n n a a r R u s t in denzelfden kleurtoon uit, maar hierin gaat het turkooize
over in diep-ultramarijn en in een donker-purperen en bruine schaduw. De vormen
in dit doek doen eenigszins aan omsluierde figuren denken, maar het is mogelijk dat
den schilder een ander visioen voor den geest stond.
Tot zijn N o c t u r n e v a n C h o p i n ,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

324
welke hij uitdrukt door zes in elkaar geplaatste, gebroken cirkels, welke niet in
dezelfde verhouding kleiner worden, werd hij gebracht door een opkomende maan
bij sterrenhemel van een heuvel af gezien. Hij trachtte de aandoening er van dadelijk
te schilderen, maar vond er geen vorm voor. Eerst na het hooren spelen van Chopin's
Nocturne, stond de uitbeelding hem duidelijk voor den geest en maakte hij de
compositie: in uitstralend, licht kobalt, sterk ultramarijn en dof zwart met een
vervloeiing van rustig violet in purper. In de statigopgaande lijn naar den hoogsten
cirkel voelt men het trotsche oprijzen der maan uitgedrukt.
A.O.

Chris Lebeau.
In de K u n s t z a l e n d ' A u d r e t s c h te 's G r a v e n h a g e is in de afgeloopen
maand een merkwaardige tentoonstelling gehouden van werk van Chris Lebeau,
merkwaardig om het werk op zichzelf, doch ook omdat het komt van den zeer fijnen
en knappen sierkunstenaar, die Lebeau is. Want hij brengt ons dezen keer, met een
onverbiddelijk realisme, in de allernaaktste werkelijkheid!
We behoeven in dit tijdschrift, dat meermalen op de groote waarde van zijn
sierarbeid heeft gewezen, op het oogenblik daaraan niet in bijzonderheden te
herinneren. Dat werk is bekend en geliefd; en daarom is het dubbel aangenaam
opnieuw te kunnen getuigen, dat Lebeau, met een ontzagwekkende werkkracht,
rusteloos bezig is om aan zijn kunstenaarschap de ter gestadige ontwikkeling noodige
grondslagen te verschaffen.
Lebeau is in den zomer van 1916 naar Vlieland gegaan, is door de duinen en langs
het strand getrokken en heeft, waar hij was, met een volledigheid, die ook den geoloog
en natuur-historicus zal treffen, de natuur.... nageteekend. Ik gebruik met opzet dit
dorre woord, omdat het zoo juist de eigenaardigheid van Lebeau's magistrale
teekeningen aangeeft. Niet als kunstenaar stelde hij zich tegenover zijn onderwerp,
maar louter als waarnemer. Hij teekende, wat hij zag, of het mooi was, of leelijk,
zonder zich te bekommeren om gevoelens voor verdeeling van wit en zwart, zonder
zich te richten naar eischen van stijl of compositie. Slechts een ander kunstenaar zal
voelen, welk een zelfbeheersching daarvoor noodig is! En daarom sprak ik ook van
‘nateekenen’, omdat Lebeau, als ik hem goed begrijp, ook niet anders heeft gewild.
Lebeau wil alle in de werkelijkheid bestaande vormen, gestalten, beelden door intense
aanschouwing in zich opnemen; hij meent, terecht, dat hierdoor juist de grondslag
wordt gevormd, waarop het beeldend kunstenaarschap zich in al zijn hoogheid kan
ontwikkelen. Wat hij nu laat zien, is dan ook te beschouwen als studie voor hemzelf,
en wel in tweeërlei opzicht: vooreerst brengt het hem kennis der vormen, en voorts
geeft het hem 't middel om zijn techniek te volmaken. Makkelijk maakt hij het zich
niet; op Japansch papier penseelt hij met O.I. inkt: elk streepje of stipje wat er staat,
staat er onverbiddelijk en onuitwischbaar.
Knutselwerk, zegt ge? Maar hebben niet alle, werkelijk groote kunstenaars, zich
in hun v a k geoefend en het dan ook ten volle verstaan? Leerden niet de groote
Japansche meesters jaren lang de penseelvoering en de inkt- en verf-techniek, voordat
ze zich als kunstenaar uitten?
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Die techniek van het penseel verstaat Lebeau; men lette eens, hoe zuiver en raak
die puntige helmbladen, die duindoorn-takken in eens zijn neergezet; men zie ook,
welk een verschil in karakter hij zijn penseelstreken weet te geven, waar die het beeld
vormen van helm, van boomen, van zandgolven of van wolken. En hoe bijtendwaar
worden ze, als ze het ontredderd bintwerk laten zien van een half in 't zand gezakt
scheepswrak, dat vereenzaamd en nutteloos zijn vermolmde, donkere ribben
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omhoog steekt als het geraamte van een voorwereldlijk monster!

CHRIS LEBEAU. IN HET DUIN (TEEKENING).

Lebeau heeft onze stranden en duinen niet mooier of leelijker weergegeven dan
ze zijn; alle teekeningen zijn ‘waar’ in den meest volstrekt-stoffelijken zin. Die
zandwoestenijen van Vlieland staan voor ons in al hun eigenaardigheden; de wind
rimpelde het zand-oppervlak of is bezig het zand langzaam te storten over de vegetatie,
die verstikt en afsterft. Duindoorn-wortels zijn bloot gekomen en kronkelen als
bochtige slangen langs een zandprofieltje; afgescheurde begroeide brokken vormen
opnieuw kleine heuveltjes; het helm steekt zijn harde puntbladen op. Door het zand
loopen sporen van mensch of konijn. Duinen rijen zich in alle mogelijke grillige
vormen aaneen; daar is de jeneverbes, streng en aristocratisch... En dat die waarheid
soms zeer fijn en bekorend is, leert o.a. de teekening No. 8, die op het groote
licht-bruine vlak papier ons met niets anders dan een kartelenden helmrand tegen de
lucht, wat helmbladen links en een zich verliezend spoor, een brok van deze natuur
geeft in al zijn blonde teederheid.
Ook stelde Lebeau even volledige en knappe teekeningen ten toon met geraamten
van paarden- en tijgerkoppen; ook daarin treft de onfeilbare vastheid van zijn hand.
Wij zien verlangend uit naar Lebeau's verder decoratief werk; daarin zal hij zich,
gesterkt door deze diepe studie van de werkelijkheid, kunnen laten gaan met de
onuitputtelijke en fijn-bestierde fantasie, die zijn deel is!
J.S.

Tjipke Visser. - kunstzaal Blussé & van Braam te Dordrecht.
De catalogus dezer tentoonstelling vermeldt een vijf en dertig-tal statuetten, twee
reliefs en acht hout-gravures, doch het zijn vooral de eerstgenoemde welke dezen
ernstigen en naarstigen werker op zijn best doen kennen. Want de naam Tjipke Visser
is vooral verbonden aan de zoo voortreffelijk in hout gesneden beeldjes en hierin is
hij dan ook het sterkst, al zijn er op deze tentoonstelling eenige bronzen, welke zeer
zeker tot het beste behooren van wat Visser ooit gemaakt heeft (‘Berusting’,
‘Harmonicaspeler’ en vooral ook ‘Veulen’). Toch is het telkens weer naar de in hout
gesneden figuren, dat de belangstelling uitgaat en dat komt vooral ook door het feit,
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dat hierin meer onmiddellijk dan in de bronzen, welke immers afgegoten zijn van in
klei geboetseerde modellen, de hand van den kunstenaar merkbaar is. Dit is mede
de aantrekkelijkheid dezer kunst-uiting, het directe ‘doen’ en de onmiddellijke
uitkomst van het hakken en hameren, bijtelen en bikken, snijden en schuren van het
harde hout. Daarbij weet Visser op oordeelkundige wijze gebruik te maken van de
nerf en kleur en teekening der ‘vlammen’ in de verschillende hout-soorten, waarmede
hij werkt en dit alles schenkt meerdere uitdrukkings-kracht aan hetgeen hij te zeggen
heeft. Dit komt vooral uit in het coromandel-hout (‘Schuitbekjes’) en het komt mij
voor, dat deze
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kunstenaar een vergissing begaat, wanneer hij er toe komt het hout op te kleuren,
zooals bij een der in teak-hout gesneden vogels (‘Pinguin’) waarbij gebruik gemaakt
werd van een bruine beits, waardoor het beeldje iets klein's krijgt en nog sterker
treedt deze eigenschap naar voren in een stevig gesneden kop van een Volendammer
meid. Hier heeft het inkleuren der oogen juist een tegenovergestelde werking, dan
de kunstenaar er mede ten doel had: in plaats van winst en vermeerdering van
uitdrukking is er verlies en vermindering daarvan opvallend. Zoo 'n oog met een
zorgvuldig geteekende pupil in zwart en een bruin kringetje eromheen is waarlijk
smakeloos niet alleen, m a a r h e t b e d e r f t v o o r m i j h e t g e h e e l e d i n g ,
h o e u i t n e m e n d h e t o v e r i g e n s i s . Laat deze knappe kerel zich toch bewust
zijn van het feit, dat zijn werk zonder bijkleuren en zonder polychrome expressief
genoeg is! En nu ik dan toch aan het vitten ben geraakt moet mij van het hart, dat
het voorkeur zou verdienen van eenzelfde beeldje toch niet meer dan een enkel
exemplaar te snijden, want het is niet prettig als men, zooals mij overkwam in
Amsterdam ‘eenige’ vogels van coromandel-hout onder oogen krijgt en twee dagen
later in Dordt weer precies dezelfde. Dat wordt bedenkelijk, juist omdat hierbij de
kunstenaar zelf (in tegenstelling met afgegoten beeldjes, welke alleen maar worden
geretoucheerd) het beeldje van de eerste tot de laatste snede doet ontstaan. Het moet
niet pleizierig zijn zes van dezelfde beeldjes te maken, al zijn er dan ‘pendanten’
onder. Ik dacht dat wij den tijd van zulke naar links en naar rechts kijkende figuurtjes
voorbij waren! Maar hoe het zij, ik zou daar met dezen gevoeligen kunstenaar wel
eens een boom over willen opzetten, het gaat hier, al staat het mij vrij er aanmerking
op te maken, om het feit h o e d e z e d i n g e n z i j n e n d i t k a n v o l u i t
gezegd worden, zij zijn in één woord prachtig.

TJIPKE VISSER. ‘VOLENDAMMER’,

Ook het badende knaapje en de zoo stijlvolle vogel ‘jabiroe’; het modern gevoelde
‘veulen’ dat in zijn strakke lijnen aan werk van den te vroeg verscheiden Franz Marc
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doet denken en niet het minst ook de ‘pad’ in faience toonen het talent van Visser
op zijn best. Sterk ook en menigmaal met iets anecdotisch zijn de Volendammer
figuren, waarvan de ‘harmonica-speler’ hierbij wordt gereproduceerd. Ieder die den
Volendammer kent en in wezen heeft door-
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schouwd zal de treffende weergave van het type in dit werk waardeeren. Van Tjipke
Visser valt nog veel te verwachten, vooral wanneer hij zich weet los te werken van
het ietwat al te hollandsch-bedachtzame en wat losser wordt, maar stijlvoller tevens.
Dat heeft een paradoxaal tintje maar hij weet wel wat ik zeggen wil, want er is op
deze tentoonstelling werk dat hiervan blijk geeft. En ik heb het gevoel, dat er in hem
iets leeft, dat naar het stijlvol-monumentale neigt, meer dan naar het
anecdotisch-natuurgetrouwe, waarin hij zich niettemin een meester toont.
O.v.T.

Muurschilderingen in de kazerne te Haarlem.

LAMBERT JANSEN. MUURSCHILDERING IN DE KANTINE DER INF. KAZERNE TE HAARLEM.

Men mag zeggen wat men wil, een vroolijk doch rustig beschilderde muur is
prettiger om naar te kijken, ook voor menschen die zich nooit op kunstwaardeering
hebben toegelegd, dan een witgekalkte.
En door te bekijken wat de voorstellingen beduiden zal iemand, indien het
onderwerp zoo is dat hij er belang in stelt, en er bij kan, ongemerkt tot een zekere
kunstwaardeering komen.
De schilderingen, krijgslieden uit verschillende perioden van onze vaderlandsche
geschiedenis voorstellende, in optocht de muren langs trekkend, waarmee de schilder
Lambert Jansen, zelf in dienst, de cantine van de infanterie-kazerne te Haarlem heeft
versierd en opgevroolijkt, zijn dan ook door de inwoners van dit gebouw zeer op
prijs gesteld. Als een herinnering aan de voor zoo velen gewichtige tijd der mobilisatie
zullen ze ook in de toekomst haar waarde behouden.
Dat zulk een versiering, in vlakke, frisch gekleurde (want tegen het licht in
aangebrachte) figuren tegen een rustig fond oneindig verkieslijker is dan die welke
de een of andere schilderij in lijst, of een menigte foto's kan verschaffen, is duidelijk,
maar het is aan het goed begrip van den schilder zelf te danken, dat hij, ofschoon op
de academie geheel op het werken in licht en schaduw getraind, hier de goede methode
van decoreeren te pakken heeft gehad. Het herleiden van het modelé tot omtrekken
van één dikte, en invullen met de goede, sterke en toch niet vloekende kleuren, kostte
een
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studie en zorg, die men niet onderschatten moet.
Zoo zijn dan nu een groot deel van de linoleum-vakken (de muur was te vochtig
om er zoo op te schilderen) aangebracht, en ik kon, toen ik de kazerne mocht
bezoeken, de krijgers uit den Spaanschen tijd bewonderen, en hun zelfgenoegzamer,
veiliger, maar nog kranige nazaten, hoplieden van schutterij-vendels ‘met buiken als
trommels’ zooals Busken Huet zegt, en de Gedeputeerden te velde, pronkerig, met
allonge pruiken op het hoofd, en tengere hazewindhonden aan den voet, en de
grenadiers die door de Pruisische Wilhelmina naar het voorbeeld van die in haar
vaderland waren gestoken in stramme uniformen en hooge slobkousen. En in het
‘atelier’ van den ‘schilder der cantines’ zag ik de beloften voor meer interessants,
voor de garde van Hollandsche jongelieden in Napoleon's leger, voor de vrijwilligers
van 1830, en anderzijds voor de Batavieren in dierenhuiden, met de horens van de
beesten ter meerdere verschrikking (en voorwaar om geen andere toespeling) op den
kop. In het gedeelte, dat nog niet af is, vindt men dan nog de soldaten uit onzen eigen
mobilisatietijd, waarbij de militaire wielrijder niet gemist wordt.
Het spreekt van zelf dat dit alles marcheert of loopt, ook de paarden die evenzeer
verschillend en wisselend van aard en uiterlijk zijn als de mannen, en dat het den
schilder geen geringe moeite heeft gekost, de beweging uit te drukken zonder onrustig
te worden.
Voor de schermen, die hoog en naar boven smal toeloopend zijn, heeft de schilder
fraaie oplossingen gevonden; de eene is een compositie van schilden, de provinciën
die de contingenten voor deze kazerne leveren, voorstellende, de andere een kaart
van Nederland.
Het geheele werk toont aan, hoe wel mogelijk het is, en hoe dankbaar, ook in dezen
tijd de kunst wat meer in het dagelijksch leven te brengen dan gewoonlijk het geval
is, en men mag de hoop koesteren dat het op velerlei wijs en bij velerlei gelegenheid
navolging zal vinden.
Interessant is dit werk ook, omdat het zonder een verheerlijking van het onderwerp
te zijn, en terwijl het den humor van het geval soms wel degelijk tot zijn recht laat
komen, toch in een soort van objectiefvertellenden trant gehouden is, die ook bij
andere gegevens toepassing zou kunnen vinden. De schilder is dan ook voor de studie
van historische documenten niet teruggedeinsd en kwam welbeslagen ten ijs.
C.V.
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DR. P.J.H. CUYPERS
TER GELEGENHEID VAN ZIJN
HOLST - DE MEESTER.

90STEN VERJAARDAG VOOR ‘ELSEVIER'S’ GETEEKEND DOOR A. ROLAND
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dr. P.J.H. Cuypers,
door Jan Stuyt.

‘RIJKSMUSEUM TE AMSTERDAM’.

Het was tijdens het VIIIste Internationaal Architecten Congres te Weenen - de
opening zou plaats hebben in de groote zittingszaal van het Parlementsgebouw - de
deelneming aan het Congres was dermate dat de geweldige zaal tot in alle hoeken
geheel gevuld was met vertegenwoordigers van den architectenstand uit alle oorden
van de geheele wereld - de dames hadden op de galerijen plaats genomen. In
alphabetische volgorde kwamen de afgevaardigden der verschillende landen aan het
woord - een handgeklap aan het einde van de korte toespraak van elke representant
was de beleefdheidsbetuiging der welwillend gestemde congresleden - maar zeker
zullen de daar aanwezige Hollanders nog met trots gedenken, dat bij het aankondigen
van Dr. Cuypers, alvorens hij begon te spreken, een daverend applaus zijn verschijnen
op de spreektribune begroette. Een spontane hulde van heel de wereld, een moment
van beteekenis voor de Hollandsche natie!
En hoewel wij Hollanders nu juist niet lijden aan overmatig ontwikkeld
nationaliteitsgevoel, zullen velen als Hollanders reeds in het feest van Dr. Cuypers
een reden vinden tot verheuging.
Want tot verheuging stemt het dat wij onder onze landgenooten nog mannen hebben
die boven de dimensies van ons kleine landje zijn uitgegroeid - en onder die mannen
neemt Dr. Cuypers een eereplaats in.
Waar vindt men ter wereld de weerga van een gebouw als het Rijks Museum; waar
(ik spreek van gebouwen uit de latere tijden) die rijpheid, die bezonkenheid, dat
sierlijk gracieuse, tevens stemmingsvolle en toch weer zoo monumentale, wat het
terugzien van het Museum telkens en telkens weer een nieuwe verheuging doet zijn,
een feest voor de oogen, een feest van kleur en lijn, zooals u zelden in uw leven
wordt geboden.
En in den eerbiedwaardigen stoet van statige kerkgebouwen, wat een wereld van
eruditie, opent zich voor onzen verbaasden blik, indien we ook maar even de moeite
doen de beteekenis ervan te willen doorgronden.
Er is misschien geen land waar relatief gesproken zooveel genieën, talenten, en
beroemdheden rondloopen als in ons goede vaderland - de geusurpeerde reputatie is
ten onzent helaas geen uitzondering - en daarmede wordt dan de glans van het
werkelijk schitterende wel eens verbleekt - dat Dr. Cuypers negentig jaar is kunnen
worden en zich in de algemeene waardeering is blijven verheugen pleit in niet geringe
mate voor 's mans buitengewone kwaliteiten.
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Heeft het zin hier na te gaan hoe de groote
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Bouwmeester is opgetreden bij den aanvang van een tijdperk waarin zuiverder begrip
en juister inzicht in zake Bouwkunst zich baan begonnen te breken - en te memoreeren
hoe groot het aandeel is geweest dat deze dappere en noeste werker heeft gehad in
de vrijmaking uit domme sleur en makkelijke gewoonte. Heeft men niet bij vroegere
gelegenheden reeds genoegzaam gewezen op de ontzettende massa arbeid - en welk
een arbeid - door dezen Groote verricht?
En bij het dankbaar gedenken dezer kostbare en niet licht te overschatten gave
lijkt mij de erkenning thans gepast van wat de groote Man heden ten dage nog voor
ons is. Een Voorbeeld namelijk en een Meester. Een leermeester die in zijn tallooze
werken langs straat en plein, in stad en dorp predikt van liefde tot den arbeid, waarvan
al zijn scheppingen in de hoogste mate getuigen - van toewijding aan zijn prachtige
taak die blijkt uit alles wat zijn hand beroert, van hoogverheven kunst waarmede zijn
begaafde natuur zijn scheppingen wist te begiftigen.
En wanneer men zich slechts de moeite geven wil welke zijner tallooze gewrochten
ook, ietwat meer van nabij te bekijken, men wordt altijd stichtend getroffen door de
liefde en de toewijding waarmede alles tot in de kleinste kleinigheden verzorgd blijkt
te zijn. Een leermeester - juist in onzen tijd van haastig halfwerk of gewilden en ten
slotte zeer gratuiten eenvoud! Deze Bouwmeester heeft zich naar het voorbeeld van
den Midden-Eeuwschen ‘Meester van de Wercke’ wat hij zich gesteld had - gegeven
aan zijn arbeid - geheel en al zonder voorbehoud - zonder restrictie - en die volkomen
overgave aan zijn taak heeft op zijn werken een stempel gedrukt van zeer bijzondere
karakteristiek - het werk van Cuypers is dadelijk en zonder fout uit alle andere te
erkennen.
Cuypers, de man van de romantiek, staat wel even ver van het breede gebaar der
classicisten als van de ingehouden geste der moderne bouwkundige puriteinen. Zijn
rijke, rijpe geest straalt tintelend uit al zijn werken en is een weldoend remedie tegen
een zoogenaamde, gewilde soberheid in architectuur die ten slotte niet veel anders
dan kwalijk bedekte armoede is te noemen.
Een voorbeeld en een leermeester - het ware te wenschen dat zij die heden ten
dage geroepen worden onze interieurs te decoreeren eens wat meer naar dit voorbeeld
omzagen, wat meer van dezen Meester leerden. De weergalooze kleurenpracht van
zijn palet is nog altijd niet op zij gestreefd - laat staan overtroffen - en in de
bewonderenswaardige ornament-compositie laat de meester alle anderen nog verre
achter zich.
Trouwens niet alleen in het ambacht van den decorateur is hij een wegwijzer - wie
kent pittiger smeedwerk dan van Cuypers - wie verbetert hem als schrijnwerker,
loodgieter, metselaar of timmerman - indien er sprake is van ambachtelijke zuiverheid
dan geve men het woord aan dezen negentigjarige.
Het zij ons vergund ten besluite dezer korte beschouwing te memoreeren de
spontane uiting van een schilder ten opzichte van dezen architect.
Het was op de Tentoonstelling der ontwerpen en modellen voor het Rotterdamsche
Raadhuis. Men liep van de eene zaal in de andere, bezag de teekeningen, liep rond
de modellen, vergeleek juryrapport met ingekomen arbeid en dagbladcritiek, totdat
ten slotte bij den uitgang de schilder zich gedrongen voelde als een bekentenis te
verklaren: Ja vriend - het is allemaal heel mooi - en er is hard gewerkt - en men heeft
zijn best gedaan - maar.... maar nu begrijp ik eigenlijk pas goed wat een groot man
Dr. Cuypers is!
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Houden wij dezen Groote in eere en moge het ons gegeven zijn dit nog vele, vele
jaren te doen.
A m s t e r d a m Maart 1917.
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De ‘Wiener Werkstätte’ en haar kring,
door Max Eisler.
II (Slot).

PROF. JOSEF HOFFMANN, (J. EN L. LOBMEYR). GEËTST GLASWERK.

Om het a r t i e s t i e k e , dat in de Wiener Werkstätte tot uiting komt, voor den
buitenstaander goed duidelijk te maken, moet men wat geschiedenis ophalen. Want
dit artistieke is niet een product van vandaag op gisteren, het ontstond niet tegelijk
met de oprichting der organisatie, integendeel - het was lang en goed voorbereid, het
kwam als bergwater van alle kanten aanstroomen, eer het in het bed van een nieuwe
gemeenschappelijke onderneming werd geleid en geordend.
Een groep van negentien mannen had zich in Maart 1897 afgezonderd uit de oude
‘Wiener Künstlergenossenschaft’ en uit die groep was een nieuwe ‘Vereinigung
bildender Künstler’ geworden, voor het meerendeel jonge menschen, die echter in
Rudolf von Alt, den meester der Weener ‘Vedutenmalerei’, een ouden, beproefden
medestrijder vonden. Aanvankelijk lag deze afscheiding niet in hun bedoeling - maar
zij was niet te vermijden. Ofschoon zij niets anders wilden dan een bewuster
samenwerken van de modern gezinde krachten, een ontplooiing in vrijheid van hun
kunstenaarsschap, de kunst dus zuiver en alleen om de kunst - werd hun pogen door
de vroegere kameraden beschouwd als een afvalligheid, een vijandelijkheid en de
negentien werden in den ban gedaan. Zoo kwam door dwang van buiten en van
binnen de Weener ‘Sezession’ tot stand. Litteraire medewerkers vonden zij in den
geestigen, maar onberekenbaren, den alomtegenwoordigen Hermann Bahr en den
meer beteekenenden, ernstigen en zakelijken Ludwig Hevesi. Hevesi's pen bracht in
't voorjaar van 1897 de eerste tijding van het nieuwe instituut, dat een nieuw hoofdstuk
der Weener kunst zou inleiden.
Nog voor de ‘Sezession’ met grootere werken voor den dag kwam, verscheen in
't begin van 't jaar 1898 hun tijdschrift.
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Uit den naam ‘Ver Sacrum’ bleek al ten duidelijkste hun pogramma. En de inhoud
van het tijdschrift was waarlijk de vervulling van wat een ‘heilige lente’ beloofde.
Oorspronkelijk in hoofdzaak voor de grafische kunsten bedoeld, werd dit tijdschrift
het orgaan ook voor litteraire en beeldende kunst, alles in de meest artistieke harmonie.
Buitenlandsche, internationale elementen, die eerst zoo laat in Oostenrijk waren
doorgedrongen ontbraken niet, maar werden volkomen in die harmonie opgenomen.
Dat internationale had wel in vloed op het ontvankelijke Weener temperament, vooral
in den aanvang. Maar ten slotte dienden die elementen toch alleen om het eigene in
beweging te brengen en bewust te maken. Zoo werd voornamelijk de oud-Weener
liefde voor het o r n a m e n t weer opgewekt en begon in alle kunsten, zelfs in de
litteratuur, door te dringen. En met de namen der voornaamste medewerkers aan het
tijdschrift: Joseph M. Olbrich, Kolo Moser, Gustav Klimt, Alfred Roller, Josef
Hoffmann en Rudolf von Larisch, zou voor de eerstkomende jaren alle vooruitgang
op 't gebied der beeldende kunsten verbonden zijn. Enkelen maar, zooals Rudolf
Bacher en Artur Strasser, zijn later tot stilstand gekomen en in het konservatieve
kamp overgegaan. Men kan zeggen, dat dit tijdschrift den levensduur behield, waartoe
het voorbestemd was. Nadat zijn artistieke rol was uitgespeeld, d.w.z. sedert het niets
nieuws meer te geven had, heeft het opgehouden te bestaan. Ook dat behoort tot zijn
welverdienden roem.

PROF. MICH. POWOLNY, (J. EN L. LOBMEYR). GEGRAVEERDE BOKAAL.

Anders de Sezession. In den winter van 1898 werd haar nieuwe gebouw gesticht.
Met den bouwmeester Olbrich hadden zijn beste kameraden zich geheel belangeloos
tot samenwerking vereenigd. De officiëele wereld sloeg dezen toegewijden arbeid
vol afgunst gade en belemmerde haar wat zij kon, de Weener grappenmakers vonden
allerlei geestige namen voor dit meesterstuk van Olbrich. Men noemde het gebouw
‘het graf van den Mahdi’ of wel ‘een kruising tusschen een broeikas en een hoogoven.’
Spot en achterlijkheid zijn immers in Weenen van ouds de bevorderaars van het
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nieuwe geweest. En toch was dit huis, waren zijn zalen en wat daarin werd
tentoongesteld een bevrijdende daad, dat bewees de naaste toekomst.
De moderne beweging op 't gebied van huizenbouw, reeds vroeger door Otto
Wagner begonnen in de Weener binnenstad, ontving hier een krachtigen nieuwen
impuls; ook het inwendige van dit gebouw, de tentoonstellingszalen en de wijze van
tentoonstellen was nieuw en oorspronkelijk en stond al spoedig vooraan in Europa.
En bovendien was hier een kunstnijverheid in 't leven geroepen, die niet alleen
tegenwoordig veel
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voortreffelijks voortbrengt, maar ook de leiding heeft in de ontwikkeling van dat
geheele vak.
De schilder- en beeldhouwkunst konden op den duur niet met de kunstnijverheid
gelijken tred houden. Hoe dat kwam, ligt buiten onze beschouwing. Voor den aanvang
echter hadden de beide opschriften in het gebouw volkomen gelijk: dat van Hermann
Bahr in de hal: ‘Seine Welt zeigt der Künstler, d i e Schönheit die mit ihm geboren
wird, die niemals noch war und niemals mehr sein wird’ en dat van Ludwig Hevesi
op den gevel: ‘Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit’.

PROF. OSKAR STRNAD, (J. EN L. LOBMEYR). GLAZEN.

Nu is deze spreuk van de Sezession verwijderd, en dat is in overeenstemming met
de waarheid. Want de vereeniging die nu dien naam voert, heeft met den geest der
oprichters niets meer gemeen. Reeds toen er in 1901 tegen de vier allegorische
plafondschilderingen van Klimt voor de aula van de universiteit op schandelijke
wijze geageerd werd, toonde de Sezession al niet meer dien eensgezinden moed, die
tot iederen prijs de vrijheid der kunst wil handhaven. En een nieuwe Sezession werd
noodzakelijk, die vooralsnog in de groep om Klimt een heel bescheiden leven leidt
en alleen uit beeldende kunstenaars bestaat.
Uit dit beknopte verslag blijkt al dat het samenwerken van bouwmeesters en
kunsthandwerkers aan den eenen en schilders en beeldhouwers aan den anderen kant
niet lang in volle harmonie kon standhouden. Men moet echter niet denken, dat de
gemeenzame arbeid der nuttige en fraaie kunsten werd gevoeld als een onnatuurlijke
koppeling. Juist het tegendeel was hier, kenmerkend genoeg, het geval. Reeds sedert
de tijden van het barok heeft de scheppende Weener geest een neiging getoond tot
een innige vereeniging van a l l e beeldende kunsten; en de Sezession vond voor deze
oude, autochtone neiging een nieuwen vorm. Men behoeft slechts te herinneren aan
de
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tentoonstelling van Klingers Beethoven in haar gebouw. Toen had Josef Hoffmann
de zaal gebouwd, - had Gustav Klimt hem versierd met een decoratief fries aan de
wanden en in een nis van grootsche afmetingen stond het polychrome standbeeld.
En dat alles was zuiver rhytmisch van licht en toon. Architectuur, schilderen
beeldhouwwerk ondersteunden elkaar wederkeerig en zoo ontstond een hoogere,
harmonische, waarlijk monumentale eenheid. Dit was het beslissende begin van de
kunstenaarsbeweging, die later in de ‘Wiener Kunstschau’ op de Oostenrijksche
tentoonstelling in Rome en de Oostenrijksche ‘Werkbund-ausstellung’ in Keulen
zooveel bewijzen van haar levende kracht heeft gegeven.

JULIE SITTE. ST. GEORG. MAJOLIKA.

URBAN JANKE EN L.H. JUNGNICKEL, (J. EN L. LOBMEYR). BLOEMENSCHALEN.

Er waren echter nog andere redenen - evenzeer samenhangend met het innerlijke
wezen der kunstenaars - die hun samenwerking voor 't vervolg onmogelijk maakten.
Er is reeds gezegd, dat de voorkeur voor ornamentversiering, die zich, uitgaande van
de teekenen schilderkunst, op allerlei gebied had verbreid, zich ook van de bouwkunst
en het kunsthandwerk had meester gemaakt. Voor zoover dit werkelijk versiering
bleef, en zoolang een jeugdig enthousiasme in dezen nieuwen rhytmischen rijkdom
zwelgde zonder aan haar grenzen of gevaren te denken, was eendrachtig samenwerken
mogelijk. Toen echter de architektonische naturen tot grooter zelfstandigheid kwamen,
begon er twijfel te ontstaan in deze bezonnen hoofden aan de absolute domineerende
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waarde van het decoratieve. En op den twijfel volgde het inzicht. Tegenwoordig
begrijpt men weer dat kunst met een bepaald doel, zooals bouw- en handwerkkunst,
zich op gezonde wijze moet ontwikkelen uit den gebruiksvorm. En toen dat begrepen
werd, was tot nieuwe afzondering ook reeds besloten. In het jaar 1905 werd zij tot
daad en de Wiener Werkstätte werd opgericht. Voornaamste leiders waren ook hier
Josef Hoffmann en Kolo Moser, de stichters van de ‘Sezession’. Hoffmann had toen
al be-
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wezen een architektonische natuur te zijn. Moser hield men nog voor een décorateur
bij uitnemendheid. Inderdaad vulden zij elkander volkomen aan. En zoo was het
arbeidsplan voor de Wiener Werkstätte - zoowel in bijzonderheden als wat den
algemeenen gang betreft - al dadelijk vastgesteld door de personen en hun werk.

GEKLEURDE KERAMIEK.

LOUISE SPANNRING. MAJOLIKA.

Josef Hoffmann werd den 15 December 1870 te Pirnitz in Moravië geboren. Hij
studeerde aan de academie der Beeldende Kunsten te Weenen architectuur; hier stond
hij voornamelijk onder invloed van Otto Wagner. Reeds op jongen leeftijd was hij
in de gelegenheid iets voortreffelijks te presteeren op 't gebied van het
tentoonstellingswezen. Van een aanvankelijk slechts decoratieve kunst klom hij op
tot een feestelijke ruimtekunst. Sedert het begin van deze eeuw is zijn naam verbonden
met alle artistieke voortbrengselen van eenig belang uit Oostenrijk; en ook de jongere
tentoonstellings-architekten van naam - als Karl Witzmann, Otto Prutscher en
Dagobert Peche - zijn uit zijn school voortgekomen. Zijn werkzaamheid op het gebied
van woningbouw begint met villa's in de parken om Weenen. Voorloopig blijft het
bij deze soort van voorstad-gebouwen en hij wordt de stichter van de in modernen
stijl gebouwde Oostenrijksche stadvilla. Eerst later opent zich hem de gelegenheid
zijn arbeidsveld als bouwmeester uit te breiden. Sedert hij in 1905 gezamenlijk met
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de Wiener Werkstätte aan het huis Stocklet in Brussel begon, heeft hij ook in het
buitenland groote waardeering gevonden; op het oogenblik is hij bezig met het
ontwerp van een raadhuis voor de Oost-pruisische stad Ortelsburg, die in den oorlog
verwoest werd. Hij is zoowel kunsthandwerker als bouwmeester en maakte zich al
spoedig vrij van Belgische en Engelsche invloeden. Van 't begin af aan is hij gewend
bij het huis wat hij bouwt ook voor de inrichting en meubileering te zorgen. Door
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MICH. POWOLNY. RELIEF. MAJOLIKA.
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deze verbinding komt ook in zijn kunstnijverheidproducten in de eerste plaats de
vorm tot haar recht, terwijl de versiering daaraan ondergeschikt blijft. En door dit
alles is Hoffmann de aangewezen leider ook voor alle kleinere werkzaamheden der
Wiener Werkstätte. Er ligt aan zijn kunstnijverheidprodukten altijd iets architektonisch
te gronde; dit behoeft geen nadere verklaring: bij de beschouwing van de illustraties
blijkt dat ten duidelijkste. Echter ook bij het geteekende en gekleurde ornament komt
de architect aan het woord. Dat hij in het hout de natuurlijke nerf en kleur laat bestaan
en plezier heeft in de sappigheid van deze onwillekeurige effecten, is meer het gevolg
van zijn rustieke natuur; hij is een man van 't land, dat blijkt ook wel uit de zware,
massieve vormen, waarmee hij werkt. Maar de architekt in hem is het, die bij het
teekenen en kleuren de rechte en gebroken lijn boven de golvende lijn verkiest, liever
zwartwit dan bonte kleuren gebruikt, de architect die dan ook over 't algemeen op
een grooten eenvoud en eenheid van stijl kan bogen.

ROBERT OBSIEGER. GEKLEURDE FIGUUR. FAYENCE.

Koloman Moser werd den 30en Maart 1878 in Weenen geboren, studeerde daar
aan de academie en aan de kunstnijverheidschool, waar hij later leider der
schilderklasse werd. Aanvankelijk legde hij zich in hoofdzaak op binnenhuiskunst
en kunst-nijverheid toe. Langzamerhand echter wijdde hij zich meer en meer aan de
grafische kunst. In den laatsten tijd werkt hij in hoofdzaak voor de hof- en
staatsdrukkerij, waar hij veel gedaan heeft voor de verbetering der bankbiljetten en
postzegels. In het voorjaar kwam hij op een tentoonstelling met decoratieve
landschapstudies. Voor de Wiener Werkstätte was zijn vindingrijkheid, zijn fijnheiden
beweeglijkheid een ware aanwinst. Vooral in het begin, want toen was de Wiener
Werkstätte veel meer bekend door de geheel nieuwe versiering der geweven stoffen
en behangselpapieren dan door het veel moeilijker te begrijpen, weinig in 't
oogloopende streven naar een nieuwen vorm. Hoewel hij zich later vrijwillig steeds
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meer terugtrok, bleef hij door zijn praestaties toch voor 't vervolg een heilzamen,
veredelenden
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invloed uitoefenen op de daar beoefende decoratieve kunst. Hij was het vooral die
de toomelooze kleurenzwelgerij, in hoofdzaak door de jonge Slaven in zwang
gebracht, tegenging en door een strengere lineaire rhytmiek verving.

PROF. MICH. POWOLNY-R. SOMMERS STEYR. KACHELTEGEL.

Sedert 1907 behoort ook Carl Otto Czeschka tot de vaste medewerkers aan de
Wiener Werkstätte. Den 22en October 1878 werd hij in Weenen geboren, studeerde
aan de academie en was er gedurende zes jaren leeraar voor hij in 1908 als professor
aan de kunstnijverheidschool naar Hamburg ging.
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DAGOBERT PECHE. CAKEDOOS, FAYENCE, WIT MET GOUD.

Evenals Moser, wiens natuur het meest aan de zijne verwant is, is ook hij schilder,
grafisch kunstenaar en kunstnijvere. In hem komt de rijpe en oorspronkelijke fantasie
van den Tschech het duidelijkst naar boven. Maar ook blijkt in hem weer hoe
gemakkelijk de Tschech zich aanpast aan een hoogere kultuur: het sappig-landelijke
heeft hij geheel laten varen voor een grootsteedsche verfijning. Evenals zijn
landgenoot Emil Orlik te Berlijn heeft Czeschka in Weenen zijn beweeglijkheid
zichtbaar vergroot, zijn ontvankelijkheid tot het uiterste verhoogd. Naast Alfred
Roller heeft hij zich ook occasioneel met het tooneel beziggehouden en kostuums
en decoraties daarvoor ontworpen. Ook hier weer - zooals in al zijn grafische
teekeningen - is de slanke gebogen lijn hem eigen, en een zuivere, hevige gevoeligheid
voor het vullen van vlakken. In de Wiener Werkstätte is het vooral in edel metaal,
vaatwerk en bijouteriën, dat hij iets heel bijzonders heeft gepraesteerd. Hij verstond
de kunst van combinatie der metalen: zilver met email en edelsteenen, paarlemoer
en ivoor. Uit deze combinatie van een geteekend ornament met gekleurde vullingen
spreekt zijn schildersnatuur, die hij echter nooit den boventoon laat voeren. Wanneer
in de Wiener Werk-
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stätte de kunstnijverheid heeft mogen profiteeren van de schilderkunst en dat op een
daarvoor zoo moeilijk toegankelijk gebied als dat der metaalbewerking dan komt naast Moser - ook Czeschka daarvan de verdienste toe.

K.K. KUNSTGEWERBE SCHULE, WIEN, KLASSE POWOLNY. TUINVAAS, MAJOLIKA.

Eerst sedert de laatste jaren behooren ook Eduard Wimmer en Dagobert Peche als
vaste medewerkers tot de onderneming. Dat is het jongere geslacht. Wimmer zorgt
voor de damesmode, Peche levert de meest origineele en gracieuse stofpatronen.
Beiden zijn Weeners en hebben de nervositeit van den Groszstädter, die een open
oog heeft voor al het snelvoorbijgaande en op alle prikkels van buiten reageert met
lichte handen als een speler. Vizioenen van een oogenblik, halve, wazige kleuren,
al het vibreerende trekt hun attentie. Bij allebei richt die zich in de eerste plaats op
de luxe en op de vrouw. Allebei hebben ze smaak en verbluffend lenige handen.
Maar het talent van Peche is vooreerst beslist rijker. Want terwijl Wimmer zich bijna
uitsluitend bezig houdt met kleeding en opschik der dame, heeft Peche niet alleen
verscheidene tentoonstellingszalen en binnenhuizen ingericht en heelemaal alleen
gezorgd voor het arrangement der ‘Wiener Modeschau 1915’; hij heeft ook in de
kunstnijverheid zijn werkzaamheid op ieder gebied van stoffen en voorwerpen
uitgebreid en overal wat nieuws en goeds tot stand gebracht, in 't bizonder wat de
ceramiek en metaalversiering aangaat. En zonder zijn tintelende vitaliteit is geen
enkele soort papierkunst meer denkbaar, van de kerstboomversiering tot het
behangselpatroon, en geen enkel weefsel met kleurendruk - van de blousenzij tot de
meubelbekleeding. Hij verbindt een onuitputtelijken vindingrijkdom met een zeker
stijlgevoel, waarin een kruising van barok en empire-reminiscensen tot iets geheel
nieuws en natuurlijks leiden. Zijn smaak staat gelijk met een scheppende energie.
De allerjongsten behoeven wij hier niet met name op te sommen en naar het verschil
in hun nauwelijks tot uiting gekomen begaafdheid te beoordeelen. Beschouwt men
ze in verband met het geheel, dan zijn de meest typische kenteekenen: het
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overheerschend slavisch element met zijn kleurige frischheid, dan de groote
geschooldheid, niet nivelleerend maar zeer individueel, die zij meebrengen van de
Weener kunstnijverheidschool, vooral uit de algemeene klas van Oskar Strnads en
ten slotte de practische oefening op 't gebied van vorm en ornament, tusschen
Hoffmann en Peche als uitersten. Reeds
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nu is het zeker, dat uit dat steeds toenemende moedige clubje enkelen zullen groeien
tot sterke persoonlijkheden - en voorloopig zijn hier de vrouwen de mannen de baas.
Maar voor hetgeen de Wiener Werkstätte langzamerhand geworden is, zijn de
uitstekende persoonlijkheden niet eens meer de hoofdzaak. Te zijnertijd door
persoonlijk initiatief ontstaan, is zij geworden tot een sociale beweging - weliswaar
in den beperkten zin van het woord -, die door zichzelf gevoed wordt en hernieuwd.
Haar verdere verjonging en haar voortbestaan berust reeds heden ten dage op de
algemeene levensstrooming, die door haar is teweeg gebracht, niet eens meer op de
louter artistieke. Zij is een organisch bestanddeel van Weenen geworden en de
levensgemeenschap - waaruit zij groeide - geeft haar nu reeds evenveel als die
ontvangt. Hierin ligt de eigenlijke vooruitgang van den huidigen toestand vergeleken
bij den tijd van oprichting en hierin ligt ook de verzekering van haar toekomst.
De omvang en kracht van dien tegenwoordigen toestand kan niet ten volle
gewaardeerd worden, wanneer men niet ten slotte nog - door beeld en woord aanduidt hoezeer zij middelpunt is van de meest moderne Oostenrijksche
kunstnijverheid over 't algemeen, die de door haar aangegeven aanwijzingen
zelfstandig verwerkt en dezelfde kunstenaars voor de ontwerpen raadpleegt. Om dit
duidelijk te maken, kiezen wij twee bijzonder bloeiende bedrijven uit: de glasindustrie
n.l. en de ceramiek.

JULIE SITTE. TAFELDEKORATIE. MAJOLIKA.

De glasindustrie als kunsthandwerk wordt sedert oeroude tijden in Oostenrijk
beoefend, vooral in de bergachtige deelen van Bohemen, waar zij door het daar
aanwezige kwartszand van huis uit bloeide. Sedert oude tijden bestaat hier de traditie
in bepaalde kolonies en families, dat de verschillende soorten glastechniek en
glasversiering met groote handigheid worden beoefend als huisarbeid. In het eene
geslacht heeft zich de graveerkunst, in het andere weer het etsen voortgeplant. In de
vorige eeuw werd die traditie in zooverre onderbroken, dat de vroeger zoo rijke
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fantasie van het volk, dat altijd weer nieuwe vormen en sieraden had gevonden,
begon te verdorren, - door oorzaken die hier niet ter zake doen. Het handwerk bleef
bestaan, maar dreigde te ontaarden in iets zuiver mechanisch, in een voortdurende
herhaling
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en nabootsing van het overgeleverde. Toen greep een bijzonder verstandige en
voornaam gezinde glasmakersfirma, de firma Lobmeyr, bijtijds in. Zij stelde zich in
verbinding met de overal verspreide goede en gevoelige werkkrachten en verzekerde
zoo voorloopig de onontbeerlijke voorwaarden voor de renaissance van een
kunstnijverheid, die dreigde af te sterven. Maar daarna had die firma den moed het
ontstane gebrek aan fantasie onder het volk te vervangen door de vindingrijkheid
van moderne Weener kunstenaars. Ze wist mannen aan zich te verbinden als
Hoffmann, Powolny, Jungnickel, Janke, Strnad en Nechansky. Wel leverden deze
kunstenaars reeds in den aanvang zeer fijne en levendige ontwerpen, maar dat waren
eerst nog alleen teekeningen, geen doorvoelde en doordachte werkvormen. De
Boheemsche handwerksman en de Weener ontwerper stonden aanvankelijk vreemd
tegenover elkaar. Het was van het grootste belang die twee tot elkaar te brengen, hun
werk te doen samensmelten. En dát gebeurt nu, gebeurt des te gemakkelijker, nu de
Wiener Werkstätte voor die samenwerking den weg heeft gebaand. Want diezelfde
kunstenaars stonden reeds vroeger in betrekking tot de Wiener Werkstätte. Daar
waren zij gewend zich van ieder voortbrengsel op de hoogte te stellen en zelf ook
de handen aan 't werk te slaan. Deze oefening nu komt de glazen van Lobmeyr ten
goede, en zoo ontstonden in den loop der laatste jaren in oude Boheemsche uitvoering
de nieuwe Weener glasmodellen. Al nadat ze gemaakt waren uit loodglas of kristal,
hadden ze afwisselend massieve en lichte vormen, was snede en slijpsel verschillend,
blonken ze dof of straalden schitterend, vormden ze een verbinding van gladde
vlakken of waren ze vol levendigheid beteekend. En van dezelfde bron, waarbij zich
ook Otto Prutscher voegde, profiteerden ook andere groote bedrijven in Bohemen,
die zich meer toelegden op de verschillende technieken in kleuren.

PROF. MICH. POWOLNY. PUTTO.

En dan de ceramiek. Hier is bijna het omgekeerde het geval. In Weenen bestond
nog in de vorige eeuw een belangrijke werkplaats, eigendom van den staat, die het
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Oud-Weener porcelein heeft geleverd. Dit was een grootsteedsch product en heeft
opgehouden te bestaan tegelijk met de ongeveer sedert 1840 snel achteruitgaande
artistieke kultuur in Weenen. Overigens bestond er in Oostenrijk niets als het
boerenmajolica. Tegen het einde van de 19e eeuw werd er een stelselmatig onderzoek
ingesteld naar de volkskunst op ieder gebied. De producten daarvan werden eerst
tentoongesteld in de toen nieuw opbloeiende verzamelingen en daarna maakte het
moderne handwerk zich meester van deze voorbeelden. Het eerste optreden van de
Wiener Werkstätte stond in dit teeken. En al beschikten
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zij ook niet over een eigen werkplaats voor aardewerk, toch had de kring van haar
kunstenaars een belangrijk aandeel in de ontwerpen der ondernemingen, die nu in
Weenen, Gmunden en Steyr ontstonden. De Weener kunstnijverheid-school kreeg
daarna een volledig ingerichte klas voor ceramiek en hier zien we den schoolmakenden
invloed van Michael Powolny, die allerlei soort van aardewerk, vazen, potjes, figuren
uitvindt. Het was te verwachten, dat zij zich voorloopig alleen met majolica en
fayence zou bezighouden. Uit den kring der Wiener Werkstätte voegden zich
gaandeweg nog er bij: Berthold Löffler Hoffmann, Peche en Prutscher; onder de vele
leerlingen van Powolny steken reeds nu de gezusters Sitte en Robert Obsieger uit.
De Wiener Werkstätte heeft deze beweging meer algemeen bevrucht en daarna weer
van haar geprofiteerd. Op het oogenblik is de verhouding zóó, dat zij haar eigen
ontwerpen laat uitvoeren door vreemde werkplaatsen en omgekeerd weer - voor
zoover er tusschen haar en die werkplaatsen een artistieke band bestaat - werken van
bijzondere kwaliteit ten verkoop overneemt. Ook dat is een vorm van haar
werkzaamheid en hieruit juist blijkt het aanschouwelijkst de langzamerhand geworden
sociale uitbreiding van haar wezen. Tegenwoordig kan op het gebied der
kunstnijverheid niets van artistieke beteekenis zich aan haar invloed geheel onttrekken.
Dit nu moest gezegd en aangetoond worden, wilde men het vaak misbruikte begrip
‘Wiener Werkstätte’ voor het buitenland op een breedere en vastere basis brengen.
De overvloed van illustraties zal den opmerkzamen beschouwer, wanneer hij uitgaat
van de in woorden gegeven onderlaag, het doordringen tot het karakteristieke, tot
den stijl van den hier beschreven geest gemakkelijker maken.

ARCHITEKT E.F. WIMMER. MIDDAGCOSTUUM VAN VERSIERDE ZIJDE MET WITTE TULLE.
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Kenmerken van het barocco in Rome,
door dr. J.A.F. Orbaan.
II (Slot).

PRENT VAN HENDRIK VAN CLEVE, VOORSTELLENDE DE BOUWVALLEN VAN PALESTRINA.

Een minder sterke, maar toch onmiskenbare uitdrukking van het bewustzijn, dat
de hervorming van Rome voortging onder het bewind der opvolgers, vindt men in
de altijd meer ondergeschikte prentkunst. Daar spelen echter andere factoren van de
beschavingsgeschiedenis van Rome een rol en het is, tot goed verstand, dienstig hier
de oudheid van het moderne, en het internationale van het inheemsche te scheiden,
ook al hebben zij ten slotte gelijke strekking.
De roep, die van de Italiaansche, in het bizonder de Romeinsche kunst, in den
vollen bloei der Renaissance uitging, moet zich zoo spoedig door Europa verspreid
hebben, dat het mogelijk werd, als de kunsthistoricus Leandro Ozzola niet lang
geleden met veel vernuft aantoonde, reeds in Rafael's tijd een ondernemen tot het
reproduceeren van kunstwerken in prent te Rome in te richten. Met dit werk,
voornamelijk door Marc' Antonio en zijn school verricht, ging weldra samen de meer
nuchter opgevatte taak der plaatsnijders, ook losse bladen naar de meesterstukken
der klassieke beeldhouwkunst te maken, al spoedig met afbeeldingen van de
bouwvallen der Oudheid onder den veelzeggenden naam: Speculum Romanae Magni-
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ficentiae, vereenigd. Toen onze landgenoot Arend van Buchel in het einde van de
zestiende eeuw naar Rome kwam, had hij verscheidene van die prenten in zijn koffers.
Niet alleen als afnemers met den intelligenten smaak van den bewonderenswaardigen
Utrechtenaar, doch ook als ontwerpers van dergelijke prenten komen Noord- en
Zuidnederlanders uit; wij vinden namen als Maarten van Heemskerk, Hieronymus
Cock, Hendrik van Cleve, Breughel, Justus van Gent, de Sadelers, slag op slag in de
werken, die over Oud- en Nieuw-Rome in het Cinquecento handelen. De
Nederlandsche prentkunst is de draagster van de beschaving der Renaissance naar
de Noordelijke landen, wat de voorstellingen in beeld betreft, evenals de
Nederlandsche philologie voor het overbrengen van het woord en de wetenschap der
Renaissance groote diensten gedaan heeft, hetgeen wij met rechtmatige voldoening
iets meer op prijs mochten stellen, dan wij tot nog toe ons geroepen voelden.
Het drukken en het uitgeven van de prenten, naar teekeningen door onze
Nederlanders tijdens een korter of langer verblijf in Rome gemaakt, vond eerst
uitsluitend in Antwerpen plaats; later, in de tweede helft van de zestiende eeuw,
treffen wij de namen van in Rome gevestigde Nederlandsche uitgevers van prenten
aan: Nicolaas van Aelst, Herman van Schoel, die met de inheemsche firmas o.a.
Lafréry, Natale Sebenico op goeden voet gestaan moeten hebben, als de onlangs
uitgegeven lijsten hunner fondsen van prenten bewijzen. De Franschen Du Cerceau
en Du Pérac komen mee in dezen merkwaardigen kring, die het beschaafde Europa
met prenten naar Romeinsche oude en nieuwe kunst voorzag. Aan den Italiaanschen
kant zijn het vooral de uitstekende teekenaar Giovan Antonio Dosio, die echter al
meer in zijn tijd tot het inheemsche element behoorde, en de verluchters van werken
met Italiaanschen tekst - van een Italiaansch dat men buitenslands niet beoefende als Fontana's technisch boek over de werken van Sixtus V; losse prenten van Natale
Sebenico en Giovanni Guerra, of van de gebroeders Alberti. Zij behooren al meer
tot het genre dat, kenmerkend voor het Barocco in Rome, onuitgevoerde opstanden
van gebouwen in prent bracht, als een soort briefwisseling tusschen de architecten
van Rome zelf en andere steden van Italië, en hetgeen alleen voor de ontwerpen van
de Sint Pieterskerk al een aanzienlijk aantal prenten beteekent. Zoo kan ook de
devotioneele prentkunst, die in het einde van de zestiende eeuw als een voor de ware
kunst bedenkelijk verschijnsel met de stereotype eigenschappen van zoetige extase
en onwezenlijke lieftalligheid ontstond, voor een groot gedeelte als een inheemsch
voortbrengsel worden aangezien, dat eerst in de zeventiende eeuw, over München,
het Noorden veroverde, voor eeuwen, daar zij nog voortduurt. Toevallig wordt de
kunstgeschiedenis ermede gebaat, wanneer men onder de dikke laag voor den
gemeenen man bestemd, nu en dan een verloren origineel (schilderij) herkent.
Eenigszins anders staat het met de voorstellingen van heiligdommen, vooral van
de Negen of, na Sixtus V, Zeven Kerken van Rome. Die waren als verschillende
series kort voor 1600, het Jubeljaar, verschenen en vooral voor de pelgrims bestemd.
Een van de makers van eene serie - in klein formaat - van dergelijke prenten: Maggi,
bracht in het laatste stuk van de regeering van Paulus V (1605-1621) twee gezichten
op de groote pauselijke paleizen: Vaticaan en Quirinaal, behalve een grooter werk,
een gezicht op Rome, uit. Buitenlanders als Mattheus Greuter graveerden ook duchtig
mee en men kan zeggen, dat in het eerste kwart van de zeventiende eeuw in Rome
voor de behoeften van de heele toenmalige beschaafde wereld ateliers waren ingericht,
die de kunstcultuur van het Barocco snel verspreidden: de voorloopers van Falda,
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van Piranesi en de pioniers van een zeer sympathieke en nog zeer gezochte
kunstproductie, waar eerst de photographie, en
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het cliché in meer dan eenen zin, een einde aan gemaakt hebben. Dat een dergelijke
behoefte Noordelijk van de Alpen omstreeks 1600 gevoeld werd, bewijst de
verwonderlijk vlugge nadruk van Romeinsche prenten als illustraties van een in
Zuid-Duitschland verschenen reisgids voor Italië. Met een gedeelte van Maggi's
oeuvre kon ook een verlangen van Noordelijke landen naar modellen voor Italiaansche
villa's bevredigd worden, evenals men in de albums van Vredeman de Vries de
voorbeelden voor Italiaansche betimmeringen en huisraad vond.
In de laatste jaren van de zestiende eeuw schetste de uit Florence, waar hij de
leerschool van onzen Zuidelijken landgenoot: Jan van der Straet doorloopen had,
komende graveur Antonio Tempesta een gezicht op Rome van den Janiculus, de
plaats waar men nog dit uitzicht pleegt te genieten. Het kwam later als los gegraveerd
blad in oblong formaat uit en werd ook in verluchte boekwerken op- of overgenomen.
Deze kunstenaar was het om heel Rome te doen, niet juist om het antieke of
allernieuwste, en met zijn prent voor ons kunnen wij de aangenaamste retrospectieve
wandelingen ondernemen. Zij wint nog in belangwekkendheid, wanneer wij ons in
de gedachten van Tempesta's buitenlandsche tijdgenooten verplaatsen, nemen wij
bijvoorbeeld onzen Arend van Buchel, die daarop de veranderingen nagespeurd moet
hebben, die Rome sedert zijn bezoek ondergaan had. Anderen, die de stad alleen uit
beschrijvingen kenden, moeten zich verbaasd hebben, als zij voor oogen gevoerd
zagen al de mogelijkheden, die een moderne stad aan verkeerswegen en weelde-bouw
kon bieden. Het is moeilijk na te gaan in hoeverre men in het Noorden vóór Paulus
V kon vermoeden, dat het toch tot een voleindigen van de nieuwe Sint Pieterskerk
moest komen, maar men mag als zeker aannemen, dat velen allereerst gezocht zullen
hebben naar dat hoekje waar Tempesta ons nog den hybridischen toestand van oud
en nieuw daar aanduidt.
Wij hebben aan het zelfbewustzijn van het Barocco deze onvergelijkelijk nuttige
hulpmiddelen voor onze kennis van het zich wijzigend en ontwikkelend uitzicht van
Rome te danken. Het is zelfs nu en dan mogelijk op die perspectivische kaarten de
inwendige werkingen der zich monumentaal opbouwende stad na te gaan: den invloed
van de voltooiing der Sint Pieterskerk op het aantal der grootsche paleizen en kerken
en de wijzigingen, die het stratennet in de omgeving van deze laatste onderging.
Toch zouden op deze afbeeldingen, met al de bekoring van haar gemoedelijk
kunstkarakter en de spannende belangstelling die zij kunnen opwekken of versterken,
verschillende kenmerkende elementen van het Barocco ons ontgaan, als bijvoorbeeld
de pastorale trek in het villa-leven buiten Rome, of de Christelijke archaeologie,
welke ondergronds vlijtig bedreven op het lot der gebouwen een invloed uitoefenden,
dien de enkele kaarten ons niet kunnen aanwijzen.
Den aanblik van Rome dan, zooals Tempesta dien geeft, genoot in de laatste jaren
van de zestiende eeuw en van zijn eigen leven een dichter die, zelf eene uitdrukking
van de zich voor goed behagelijk ontspannende ridderzeden van voorheen, het
voorbeeld van dicht en- wellevenskunst binnen en buiten Italië werd. Wij mogen ons
nu afvragen of de Aldobrandini's zich ten volle bewust waren van de werking die zij
zelf en hun wereld ondergingen van den zenuwzieken hoveling en dichter: Torquato
Tasso, dien zij ook een logies in hun Vaticaan gaven. Dat zij onder den invloed van
het elegische kwamen bewijst ons de keuze van de plaats hunner monumentale villa
in Frascati, waar tusschen het eeuwige groen, zeer van pas, de ‘Aminta’ opgevoerd
werd.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

De pausen zelf zijn in het Cinquecento zelden groote vrienden van het buitenleven
geweest; hoogstens hielden zij er een jachtslot op na, als de Magliana aan den Tiber
tusschen Rome en de zee, een eenvoudig gebouw, een uitgebreide hoeve van buiten;
of
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bouwden zij zich een lusthuis vlak buiten de stad, meer museum al in dien tijd dan
landgoed, als de Villa Papa Giulio buiten de Porta del Popolo.
De voorname tijdgenooten van den paus geven ons beter den landelijken smaak
aan en dan zien wij dat deze zich eerst het best bevredigd vond in het meer sobere
en strenge landschap ten Noorden van Rome. Wij komen nu nog onder den indruk
van den ernst, dien Vignola in de vestingachtige villa van Caprarola heeft gelegd;
en Bagnaja, dat Montaigne in verrukking bracht, lijkt ons somber in al de pracht van
tuinbouwkunst.
Gregorius XIII bereisde de streek, bewoonde als gast die villa's en, als pauselijk
baanbreker van het zomerverblijf op de heuvels van Latium, richtte hij zich in
denzelfden zwaren stijl zijne villa Mondragone, in de eerste gedaante, in.
Gregorius XIII strekte zijn reis in den Kerkelijken Staat uit tot de uiterste grenzen
van het eigenlijke Patrimonium Petri en het kwam bij die gelegenheid tot
feestelijkheden, die aan den glans der Renaissance in Rome herinnerde. Sixtus V
ondernam eenen kleineren tocht door het gebied ten Noorden van Rome met een
praktisch doel: een bezoek aan Civitavecchia, dat tot een krijgshaven voor de pas
uitgebreide pauselijke vloot van galeien gemaakt en van eene waterleiding voorzien
werd.
Sixtus V was de eenige paus uit de zestiende eeuw met een sterk uitgesproken
smaak voor het landelijke, meer dan Gregorius XIII, die de sport van paardrijden tot
op het laatst de voorkeur gegeven had. Altijd ver op zijn tijd vooruit, had Sixtus V,
toen hij nog kardinaal Montalto was, aangedurfd zich binnen de muren van Rome,
in een gedeelte dat toen als door de malaria bezocht gold, eene villa te maken, veel
meer buiten het bewoonde gebied als de Quirinaal-heuvel, die na het midden van de
zestiende eeuw met villa's bezet was en waar Gregorius XIII de villa van kardinaal
d'Este als zomerverblijf begon te gebruiken.
Eenmaal paus, nam Sixtus V zijne villa als uitgangspunt voor een grootsch
programma om nog meer van de heuvels van Rome bewoonbaar te maken, een plan,
dat nog te lezen staat op de Porta Furba, eigenlijk een boog van de Sixtijnsche
waterleiding - de Acqua Felice - in de Campagna.
De studie der geschiedenis van Rome kort na Sixtus V heeft mij tot de overtuiging
gebracht, dat het werk der ontginning en bewatering overhaast uitgevoerd moet zijn
en niet beantwoordde aan de verwachtingen. Het water bleek slecht en de malaria
woedde nog steeds onder de wijnboeren en kapelaans, die daar geroepen waren hunne
plichten te vervullen in die verlaten deelen van Rome, waar twee basilieken en een
vorstelijk paleis nog op een werkelijk bewoonde omgeving te wachten hadden.
Als elk belangrijk verschijnsel van het openbare leven in Rome had de aanleg van
een nieuwe waterleiding reflexen in de kunstgeschiedenis. Onder Gregorius XIII
kunnen wij eigenlijk alleen de Fontein der Schildpadden als een kunststuk van
hydrauliek aanwijzen. De Acqua Felice bracht langs haar loop door de stad vooreerst
het perspectief met de watervallen van de Mozesfontein, de decoratieve groep der
Rossentemmers voor het Quirinaal en fonteinen bij het Kapitool.
Het beginsel der continuïteit, gemengd met eenigen gunstig werkenden wedijver,
bracht Paulus V, schertsend door zijne tijdgenooten: Fontifex Maximus genoemd,
ertoe een aantal tegenstukken te leveren, met de reeds meer naar een triomfboog
zweemende overspanning van eenen anderen heerweg door de Acqua Paola, het
groote front op den Janiculus, de fonteinen in de tuinen van het Quirinaal en de eene
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fontein - rechts - voor de Sint Pieterskerk. Het naar de stad afloopende water maakte
nog fonteinen in Borgo, aan het einde der Via Giulia en in het paleis der Orsini.
Clemens VIII, die ongeveer op Sixtus V
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volgt, vereenigde in zijne pogingen water- en tuinbouwkunst in het paleis van
Montecavallo (de Heuvel der Paarden, het Quirinaal). De reizigers uit zijn tijd - en
het Jubeljaar van 1600 is het groote begin van Europeesch toerisme naar Rome bewonderen om strijd den aanleg der tuinen en de waterbouwkundige wonderen,
waaronder een waterorgel, ‘bedriegertjes’ en dergelijke, die onze Hooft als: ‘Den
Hof des Paus a Montecavallo’ vermeldt, en waar hij wel arcadische invallen gehad
zal hebben. Een Wurtemburgsch bouwmeester is vol verrukking over dat staal van
Italiaansche tuin-architectuur, die men in het Noorden vlijtig trachtte na te volgen.
De kronieken van dien tijd - nog in handschrift - berichten ons van ‘garden parties’
met kunstmatige jachten en muziek-uitvoeringen, die daar gehouden werden.

PAUSELIJK BEZOEK AAN HET HOF VAN URBINO OMSTREEKS 1600; MINIATUUR UIT HET HANDSCHRIFT
URBIN. LAT. 1764 DER VATICAANSCHE BIBLIOTHEEK. PHOTO SANSAINI.

De familie Aldobrandini, de ‘nepoten’ van Clemens VIII, genoten, naar dezelfde
berichten in handschrift der agenten van het Hof van Urbino, rijkelijk van hunne
nieuwe villa in Frascati, waar de paus als gast nu en dan verblijf mag gehouden
hebben. De werkelijke jacht nam in de landelijke vermaken geen opmerkenswaardige
plaats in. Men stelde zich met tooneelopvoeringen en vuurwerk tevreden en maakte
zich den smaak van het villa-leven eigen, door Paulus V in de gedeeltelijk herbouwde
villa Mondragone voortgezet en door kardinaal Scipione Borghese in de villa, die
wel zijn naam zal blijven behouden, omstreeks 1615 tot vlak voor een van de poorten
van Rome gebracht.
De ‘villa der Porta Pinciana’ werd, als nabuur en pendant van de villa Medicis,
reeds vroeg met kunst-verzamelingen voorzien; als eene beschrijving uit den jare
1650 ons aantoont, was er eene keur-collectie van de schilder- en beeldhouwkunst
van het toenmalige Barocco, verrijkt met nieuwe vondsten van antiquiteiten. Als
museum, ook daarom belangrijk, dat de kardinaal in aanzien staande kunstenaars als
Michelangelo da Caravaggio de hand boven het hoofd hield en het het jonge talent
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van Giovan Lorenzo Bernini aanmoedigde. Scipione Borghese had de eigenschap,
die van den machtige en rijke den Maecenas maakt: hij had oog en waardeering voor
de kunst van zijn eigen tijd. Geleerde was hij er blijkbaar niet bij, als
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vele andere uitstekende Italianen geweest zijn; van een bibliotheek hoort men niet,
tenminste niet in de villa door onzen Jan van Santen gebouwd. Daarentegen doet het
goed te hooren, dat, in onderscheid met de vroegere villa's binnen Rome, waar
oudheden de hoofdzaak waren, hier ook een plaats aan de toen moderne kunst werd
ingeruimd.

POORT VAN DE VILLA MONDRAGONE, BIJ FRASCATI.

Dezelfde vruchtbare mengeling van landelijken smaak en kunstliefde is in een
zeer algemeen bekend werk: de Aurora van Guido Reni getuige van Scipione
Borghese's verdiensten. Het beroemde werk was namelijk aangebracht - waar het
nog te vinden is, maar waar men zich niet zoo licht rekenschap geeft van de
oorspronkelijke geschiedenis - in een nevengebouw, als uit een priëel gegroeid, van
een landhuis der Borghese's tegenover het Quirinaal. Geen wonder dat wij in het
complex van gebouwen, nu onder den naam: palazzo Rospigliosi daar, ook een
intiemen tuin met de emblemen der Borghese's en zolderschilderingen van Guido
Reni en onzen Paulus Bril aantreffen.
De voortzetting der villas, kenmerkend voor het Barocco, mag ten eerste in het
‘palazzo’ Barberini, in den tijd nog meer landelijk gelegen, gezocht worden, waar
nevens de kunstverzameling een buitengewoon belangrijke bibliotheek haar plaats
vond, op zich zelf kenschetsend voor de groeiende belangstelling van het Barocco
voor wetenschap, als onze Nicolaas Heinsius getuigt.
Verder ontwikkelde zich in de zeventiende eeuw een nieuwe groep van villas uit
een rij van wingerden en landhuizen, die al in de voorgaande eeuw van de via Sistina
tot de Porta Salaria ging. In de kunstgeschiedenis komt die uitleg van Rome het eerst
aan den dag in de schilderwerken van Guercino in het, nog bestaande, Casino der
villa Ludovisi.
Hoofdzakelijk had het villa-leven zich op de heuvels van Latium, om Frascati,
ontwikkeld en daar is het van ongeveer 1600 af een voortdurende wisseling van
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bezitters der landgoederen - in een zeer duidelijk schema in een prent van Mattheus
Greuter - tot ook daar het eigendom was vastgelegd in de handen van soliedrijke en
machtige families. Domenichino werd naar Frascati geroepen, om de villa
Aldobrandini te versieren, Jan van Santen werkte aan de verbouwing der Villa
Mondragone mee, maakte daar misschien ook de monumentale poort aan den weg
naar Montecompatri, hetgeen uitwijst dat de Romeinen ook van het kunstleven der
groote stad naar de landelijke omgeving wilden voortbrengen.
Onder Clemens VIII zocht ook de wetenschap de harmonische rust van het
Frascataansche landschap. Nog wijst een een-
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voudige steenen plaat, aan den gebruikelijken weg naar Tusculum, het kleine huis
aan, waar kardinaal Baronius zijne monumentale werken voltooide. De weinige
ledige uren, die dezen geleerde zijn ongelooflijke werkkracht toestond, zal hij gegeven
hebben om Clemens VIII, den paus die de wetenschap hoog hield, op onderhoudende
wandelingen te vergezellen. De bijna dagelijksche kronieken van Rome, in handschrift
in de Vaticaansche bibliotheek, toonen ons ook in het pomoerium den
Aldobrandini-paus en kardinaal Baronius op een onderzoekings-tocht om zich met
eigen oogen van den toestand der oude basilieken te overtuigen.

PORTRET VAN DEN SCHILDER EN KUNSTHISTORICUS, RIDDER GIOVANNI BAGLIONE.

Baronius moet de raadgever van Clemens VIII geweest zijn in zake het herstel en
daarmede de redding der oud-Christelijke heiligdommen in Rome.
Het einde van de zestiende eeuw beteekent voor een aantal der oude kerken, dat
zij den leeftijdgrens - om en nabij duizend jaren - bereikt hadden, eene opmerking
die ook voor de resten der Constantijnsche basiliek van Sint Pieter geldt. In Ss. Cosma
e Damiano, San Giovanni in Laterano, in de oude basiliek van San Pietro vòòr den
bouw van Bramante en Michelangelo komen omstreeks 1600 bedenkelijke
verschijnselen voor, die op een dreigend instorten wijzen en door de goedgeloovige
gemeente gereedelijk als waarschuwingen worden aangenomen.
Men was toen, gelukkig, na de Renaissance weer zoover gekomen, dat men acht
sloeg op de mozaïeken en niet alleen op zoodanige, waaraan, als Giotto's ‘Navicella’
aan den voorhof van Sint Pieter, overgeleverde devotioneele waarde werd toegedacht.
Aan deze herleving van het tweede verre verleden van Rome en den eersten opbloei
van het Christendom in de kunst hebben zoowel de lessen van het Concilie van
Trente, als de voor den tijd zeer volkomen ontwikkeling der andere archaeologie
bijgedragen. Ik meen hiermede, dat de geleerden, die van de documentatie der
besluiten van het Concilie van Trente de ervaring zich hadden eigen gemaakt der
bronnenstudie en zich niet zoo toegerust in de bres hadden kunnen stellen voor het
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behoud der Christelijke antiquiteiten, indien zij niet allen de school der heidensche
archaeologie met veel profijt doorloopen hadden. Als belooning kregen zij de geheel
buitengewone bevestigingen van hun alleroudste bronnen, die juist van pas uit het
onderaardsche Rome in het laatste kwart van de zestiende eeuw aan het licht kwamen.
Het publiek van toeristen en pelgrims

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

350
werd alsnog in de catacomben bij Sebastiano fuori toegelaten, waar het profanum
vulgus echter slechts een zeer kleine afstand kon doordringen. In het coemeterium
van Sint Callixtus aldaar gingen de onderzoekers op dikwijls zeer gevaarlijke
ontdekkingsreizen uit, met een draad in de hand die aan den ingang van het labirinth
vastgebonden was, om den weg terug te vinden en toegerust met fakkels, spaden en
houweelen om zich nieuwe toegangen te banen, zooals Bosio dat nu en dan levendig
beschrijft. Dezelfde onvermoeide ontdekker van deze historische wereld stelde zich
niet met het doodenveld buiten de Porta San Sebastiano tevreden, maar strekte zijne
onderzoekingen over andere catacomben in de nabijheid van Rome, o.a. buiten Porta
Portese uit, vergezeld van geleerde collega's, van belangstellende Romeinsche
edellieden, van kaartenmakers en teekenaars. In het eerste verrel der zeventiende
eeuw kwam zelfs al een specialist voor het kopieeren der wandschilderingen op, een
zekere Toccafondi uit Siena, dien de dokter van Urbanus VIII: Giulio Mancini, in
zijn nog altijd niet uitgegeven handschrift der Vaticaansche bibliotheek vermeldt.
Zoo groot was de belangstelling, in de monumenten der Christelijke oudheid, dat
apsismozaïeken hersteld, de muziefwerken in Sant' Urbano alla Caffarella
gerestaureerd, en een menigte kopieën in klein naar de frescoes gemaakt werden.
Het behoeft ons niet te verwonderen, dat kardinaal Camillo Borghese, weldra paus
Paulus V, in Rome een plakbrief deed aanslaan, waarin aan onbevoegden de toegang
tot de catacomben verboden, en iedereen, die toegangen ertoe ontdekte, aangezegd
werd deze bij een daartoe aangewezen notaris op te geven. Dit edict, hetwelk ik in
eene der ‘Bandi’-verzamelingen vond, werd later herhaald en toont ons een scherp
toezicht van de zijde der overheid, die zich van het belang der Roma Sotterranea
volkomen bewust was.
Als een merkwaardig tegenstuk van al deze ontdekkingen, waarin begrepen zijn:
wandschilderingen, inschriften, sarcofagen met basreliefs en andere sculptuur, weldra
volgens de regels der archaeologie beschreven, komt in de eerste jaren van het
Seicento de vondst de zoogenaamde: ‘Nozze Aldobrandine’, het meesterwerk der
Romeinsche voorchristelijke fresco-kunst.
Voor deze laatste - thans in het Vaticaan - is bewezen dat zij al spoedig door
buitenlandsche kunstenaars gezien en nageteekend werden, o.a. door Van Dijck. Ik
heb reden te vermoeden, dat motieven dezer wandschildering haar weg in de
gelijktijdige plaatkunst gevonden hebben.
Onmiddellijk kunnen ook de voorstellingen in beeld, die men in de catacomben
aantrof, op de schilderkunst ingewerkt hebben, voorzooverre de kardinalen, die
toezicht hielden op de nieuwe werken der schilders, zelf op het stuk van ritus en
kerkgeschiedenis door dit rijke materiaal beter ingelicht waren. Een aardig voorbeeld,
hoe men zocht te leeren van de oude kunst, vond ik in eene kroniek van den tijd, die
ik aan het uitgeven ben, vermeld, naar aanleiding van een bezoek, dat Clemens VIII
en Baronius aan de kerk San Sebastiano in Pallara brachten. Men merkte op, dat in
de mozaïeken daar de naamheilige Sint Sebastiaan met een baard voorkomt, geheel
verschillend van den in de schilderkunst gebruikelijken baardloozen jongeling; een
bizonderheid die overigens ook, en zeker wel naar nog oudere documentatie, Bosio
trof, die er in zijn boek van spreekt.
De vereering van de oudste gedenkstukken van het Christendom in Rome werkte
dus gunstig op het behoud van vele merkwaardige gebouwen, die men in het Jubeljaar
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1600 in goeden staat aan het naar Rome reizend publiek van pelgrims, waaronder
zich de eerste eigenlijke internationale toeristen mengden, wilde toonen.
Tegenover het kerkelijk gezag, dat in Rome als plechtig gedenkjaar het Jubeljaar
1600 waardig wilde vieren, stond het
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gilde der kunstenaars, met een volgzaamheid en bereidwilligheid, die anders niet tot
de meest opvallende eigenschappen der klasse behooren, en die in dit geval nà het
Jubeljaar eerst recht, in de volle kracht van tegenstellingen aan den dag traden.

ZOLDERSCHILDERING IN HET HUIS VAN FEDERICO ZUCCARO, AAN DE TRINITÀ DE' MONTI, ROME,
VOORSTELLENDE DE SLUITING VAN ZIJN HUWELIJK.

De kerkelijke overheid had gereedelijk de gevoelige plek gevonden, waar zij op
het ontvankelijk gemoed des kunstenaars kon inwerken en hem aan haar verbinden:
zijn zelfbewustzijn en, in wijderen omtrek, zijne ijdelheid. Wij zien het in een man
als Domenico Fontana, anders naar vele zijner architectonische werken en naar zijne
geschriften te oordeelen bij het nuchtere af eenvoudig. Niets scheen hem meer te
bevallen dan de reeds vermelde gouden keten hem door paus Sixtus V vereerd: op
zijne portretten is het sieraad afgebeeld en op zijn grafmonument in Napels waarlijk
niet vergeten!
Omstreeks 1600 werd het een systeem de beeldende kunstenaars met ridderorden
en titels te onderscheiden; zij lieten zich dan - de menschelijke zwakheidjes zijn van
ouden datum - zoo spoedig mogelijk in het ornaat en met hun ordeteeken afbeelden,
zooals wij uit de zwierige conterfeitsels in pren-van Giovanni Baglione en Giuseppe
d' Arpino kunnen opmaken, terwijl de plechtige verleening der decoratie getrouwelijk
in Baglione's ‘Vite’ en in de kronieken van den tijd geboekt werden.
De minder of in het geheel niet op deze wijze onderscheiden collega's hadden voor
de geluksvogels een overdreven eerbied.
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IJdele menschen hebben al vroeg den slag te pakken gehad op een deel hunner
omgeving de overmatige bewondering over te planten, die zij zich zelf toedragen.
Zoo waren ook in de schilderwereld van Rome Federico Zuccaro, Pomarancio, de
twee juist genoemde Baglione en d' Arpino, een zekere Paolo Guidotti met den
vereerenden toenaam Borghese, de groote heeren, die niet alleen alles beter wisten,
maar ook beter deden in de oogen van een groep bewonderaars, die zich nederig
‘vereerd’ voelden in hun tegenwoordigheid.
Ik heb een gelukkige kans gehad een goeden kijk op het intiemere kunstenaarsleven
van Rome in dien tijd te krijgen, toen ik toegang verwierf in het archief van het
Pantheon, en daar ik durf zeggen naar behooren gebruik van gemaakt heb.
Men moet weten, dat naast de officieele kunstenaars-academie in Rome eene
broederschap van voornamelijk schilders en plaatsnijders sedert het eerste vierde
van de zestiende eeuw bestond, die haren officieelen zetel in eenige nevenvertrekken
van het Pantheon voerde. Het was uit een zeer oppervlakkige geschiedenis van deze
‘Virtuosi al Pantheon’, uit een achter hare statuten afgedrukte ledenlijst en uit één
enkel document bekend, dat de vereeniging, die nog bestaat, een archief heeft. Het
liet zich vermoeden dat dit archief belangwekkende stof moest bevatten, naar dat
eene document te oordeelen. Uit de ledenlijst bleek, als een bijomstandigheid, dat
verschillende in de zestiende en zeventiende eeuw in Rome gevestigde Nederlanders,
die een kunstbedrijf uitoefenden, tot de broeders hadden behoord. Inderdaad mocht
ik in de folianten, die het archief samenstellen, een aantal bescheiden en nieuwe
gegevens voor de kunstgeschiedenis van Rome, en ook wel biografische
aanteekeningen voor leden der Nederlandsche kolonie, die met schilderen hun brood
verdienden, aantreffen.
Als kenmerken van het Romeinsch Barocco, die op het voorzegde passen, haal ik
daaruit aan het bezoek van de overlieden van het gilde aan kardinaal Colonna, dien
zij het beschermheerschap wilden gaan aanbieden, in de eerste maand van het jaar
1600. Door de hovelingen hoovaardig ontvangen, keeren de heeren tot de vergaarde
broeders terug, brengen verslag uit, dat hun toegeduwd was, dat zij maar buiten op
den kardinaal moesten wachten. De vergadering was het met hen eens, dat de goede
naam der vereeniging geraakt was en men besloot op staanden voet tot de gelukkige
keus van kardinaal Camillo Borghese, die zich weldra als paus Paulus V een vriend
der kunsten zou betoonen en wiens regeering dan een tijdperk van eigen bloei van
het Barocco zou worden.
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De ontwikkeling van een nationaal monument,
door dr. H.E. van Gelder.
III. Door schade en schande.
Het ligt voor de hand, dat de Fransche tijd aan het Binnenhof geen nieuwe glorie zou
bezorgen. Dat het bij den aanvang der regeering van Lodewijk Napoleon koninklijk
paleis werd, kan men kwalijk als zoodanig beschouwen, want het duurde slechts kort
en het gebruik daarna was weinig verheffend. Nauwelijks was de Groote Zaal, die
ook tot het ‘paleis’ behoord had, ontruimd, of Minister Gogel, als beheerder van 's
Lands Domeinen, deelde, bij een brief van 23 Januari 1808, mede, - dat hij de
gebouwen ‘in zulk eenen vervallen toestand gevonden (had), dat hij zich bezwaard
zoude vinden eenige voordracht tot derzelver herstelling te doen.’ ‘Met moeite,’ zoo
vervolgde hij, ‘kan men zich van deszelfs staat eenig denkbeeld vormen, als zijnde
zoodanig, dat dit niet langer zoo kan blijven, zonder gevaar te loopen om eenig
gedeelte dier gebouwen te zien instorten; de daken, vensters, deuren, alles is
opengesteld aan lucht en weder, terwijl om eenig nut daarvan te kunnen trekken het
nodig zoude zijn om aanmerkelijke kosten te maken, die met dat nut nimmer in
evenredigheid staan en hetzelfde oneindig te boven zouden gaan.’ ‘Ik vermeen
mitsdien,’ zoo schreef deze overigens zoo voortreffelijke bewindsman, die echter nú
niet verder bleek te kunnen zien dan den bodem van de schrale kas, die hij moest
trachten te vullen, - ‘ik vermeen mitsdien, dat het beste middel hetwelk ten deze
zoude kunnen worden aangewend, hierin behoorde te bestaan, om zonder verwijl
het bedoelde gedeelte van het Paleis te doen demolieeren, vóórdat door het onguure
der jaargetijden verwoest worde zoodanig gedeelte van hetzelve Paleis, hetwelk op
dit oogenblik nog eenige waarde behouden heeft.’ Voor dat ‘demolieeren’ had hij
twee denkbeelden. Namelijk om de afbraak te benutten bij den bouw van paleis en
ministeriegebouwen, die in Utrecht zouden moeten verrijzen, of - en dat ware een
waarlijk pijnlijk treffende smaad geweest - ‘om bij parthijen aan den meest biedenden
te verkoopen om van tijd tot tijd af te breken gedeeltens der onderscheiden gebouwen,
onder voorwaarde, om het plein hetwelk als dan te voorschijn zou komen, waterpas
te maken.’ Dit, inderdaad nivelleerende plan zou omvatten: het oude Gravenpaleis,
dus ook de Rolzaal en omgeving en alle aanbouwen, en voorts de gebouwen, die
daarachter lagen tot aan de gracht om het Binnenhof toe, dat is dus tot aan het toen
nog op het Plein staande huis van Huygens, en den overtuin van het Mauritshuis.
Gogels denkbeeld is echter gelukkig niet tot uitvoering gebracht. Men kon blijkbaar
de gebouwen nog niet missen, hoe slecht zij dan ook waren, en zoo werd er eerst de
Pupillenschool en na 1810 het Militair Hospitaal ondergebracht. Ook - althans in
1813 - was er een magazijn van wapenen, waarom in de November-dagen, toen de
positie der Fransche bezetting hachelijk begon te worden, de generaal Bouvier al
zijn beschikbare troepen op het Binnenhof samentrok. Het was dáár dat hij in den
vroegen morgen van den 18den November van Limburg Styrum als gouveneur van
den Haag erkende onder beding van vrijen aftocht voor zich en zijn troepen.....
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I. DE OPENING DER STATEN-GENERAAL IN DE GERESTAUREERDE GROOTE ZAAL.
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De nieuwe Controlleur der Landsgebouwen Noordendorp, begon dadelijk in 1814
het Binnenhof en vooral het gebouwencomplex van de Groote Zaal weder te herstellen
en in bruikbaren staat te brengen, zóó, dat de trekkingen der Staatsloterij er opnieuw,
als vanouds, konden plaats hebben. Ook het Gerechtshof betrok weer zijn oude
vertrekken en in de gebouwen langs Vijver en Buitenhof werden van lieverlede weder
Departementen van Algemeen Bestuur ondergebracht

II. FEESTVIERING VAN DE NED. SCHERPSCHUTTERS IN DE DOOR ROSE VERBOUWDE GROOTE ZAAL.

Maar de waardeering van de eigenaardige schoonheid en van de niet minder
bijzondere historische beteekenis van heel dit architectonisch conglomeraat, - waaruit
lands historie als het ware was af te lezen, - zij was, althans bij de Regeering, uiterst
gering. Zuinigheid tot schrielheid toe bedroog ook hier de wijsheid. Vooral van de
Groote Zaal was de toestand meer dan ergerlijk. In de Dietsche Warande van 1860
lezen wij deze klacht: ‘Men heeft niets gedaan om de sloopende hand des tijds van
dit gebouw af te keeren; integendeel het dak met zijn treffelijke betimmering is
tegenwoordig in een zulken toestand, dat de plasregens, die er reeds voor ettelijke
jaren doorheen dropen thans in stroomen de Ridderzaal bespoelen en den steenen
vloer vaak onderzetten. Daaraan is men thans echter zeer practisch tegemoet gekomen.
Men laat het beroemde dakgetimmerte wegrotten en door elke nieuwe regenbui
onherstelbaar verwoesten, maar men heeft de middenvloersteenen tot een geul
afgeschuind; nu stroomt dus het water vrijelijk ten deure uit! Echter waarborgt dit
nog niet genoegzaam de droge voeten der rechters of andere ambtenaren, die door
de Zaal hunne bureelen hebben op te zoeken. Om dezen heeren het gebruik van
sneeuwschoenen en een parapluie in de Grafelijke Ridderzaal uittewinnen, heeft men
daarin opgeslagen een lange loots, een overplankt ganggetimmerte waardoor hun
Edel-
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Achtbaarheden en Gestrengheden de plaats hunner audiëntie onbedouwd bereiken
kunnen.’
Zóó ver was het dus gekomen met de ontluistering der Zaal, welke reeds in de
zeventiende eeuw was begonnen! De uiting van het tijdschrift van Alberdingk Thijm
bewijst echter, dat er nog in den lande waren, voor wie die ontluistering een gruwel
was. En die uiting stond niet alleen. Reeds in 1856, - een jaar nadat het bouwsel voor
de loterijen uit de Zaal was weggenomen - had in de Kamer Mr. Wintgens op herstel
der Zaal aangedrongen en Minister Simons kon toen verklaren, dat er reeds
opnemingen waren gedaan, teneinde een kostenberekening der herstellingen mogelijk
te maken. Simons' ministerieel bestaan was evenwel reeds afgesneden, vóórdat die
toezegging tien dagen oud was! De verlossing bleek desniettemin toch naderbij:
Minister van Heemstra bracht op de begrooting voor 1861 een post van 75000 gld.
tot aanvankelijke herstelling der Zaal. ‘Hoewel geene bestemming voor de Zaal
hebbende,’ meende deze minister toch, dat ‘zij Zaal moest blijven, zoo na mogelijk
in den toestand waarin zij oorspronkelijk is geweest.’

III. DE VERGADERZAAL DER EERSTE KAMER MET DE TRIBUNES, OMSTREEKS

1880.

Thijm en de zijnen konden, zou men zeggen, tevreden zijn. Des Ministers
uitlatingen waren echter ten zeerste misleidend.
Weldra bleek toch, dat de Minister wèl eene bestemming had, en dat hij de Zaal
eenerzijds wilde gebruiken voor groote vergaderingen, congressen,
muziekuitvoeringen en dergelijke, en anderzijds haar wilde maken tot ‘een soort
Eere-zaal, waarin de herinneringen aan ons roemrijk voorgeslacht’ en onder meer
‘beelden van beroemde Nederlanders’ zouden kunnen ‘worden saamgebracht’. Veel
erger was het echter, dat ook de tweede mededeeling omtrent het behoud der Zaal
‘z o o n a m o g e l i j k i n d e n o u d e n t o e s t a n d ’, bezijden de waarheid bleek.
Want de minister was toen reeds in het bezit van een plan van den Landsbouwmeester
W.N. Rose, om den houten kap van de zaal aftebreken en door een ijzeren te
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vervangen, met een voor een groot deel glazen dak, gesteund door ijzeren pilasters.
Een ingrijpende wijziging dus! Toch was de minister wel te goeder trouw, geheel
beïnvloed door den bouwmeester, die zelf ook wel meende dat hij deed wat het
allerbeste was. Hij was namelijk overtuigd, dat de houten kap met zijn ‘gebrekkige
kromme lijnen,’ zoo ‘zwart-bruin en zelfs somber zwart van kleur’ eene uitvinding
was der

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

357
17de eeuw en dat het middeneeuwsche bouwsel er heel anders had uitgezien.
Enthousiast voor de toepassing van het gietijzer als bouwmateriaal, stelde hij zich
voor, dat hij hiermede zou kunnen bereiken ‘het vlugge, ligte en sterk rijzige, geheel
in den geest der 13de eeuw,’.... ‘terwijl het ijzer, dat zooveel duurzamer en minder
kostbaar is, geverwd kon worden overeenkomstig het karakter, dat men aan de Zaal
verlangde te geven.’

IV. HET PLEINTJE VóóR HET DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN, C.

1850.

Maar hoe enthousiast Rose mocht wezen, hoezeer hij zich met overtuiging plaatste
op het standpunt van den ‘modernen bouwk u n s t e n a a r ’ wiens opvattingen
onvereenigbaar mochten zijn met die van antiquariseerende geschiedkundigen, - een
standpunt dat ons trouwens wel sympathiek kan wezen al zouden wij de toepassing
ervan in de praktijk kwalijk voor onze rekening nemen! -, nauwelijks was zijn plan
bekend geworden of van verschillende kanten kwam levendig protest. Thijm waagde
er een felle brochure aan, Vosmaer schreef een reeks artikelen in den Spectator, het
Oudheidkundig Genootschap riep 's Konings tusschenkomst in, de Kamer nam zelf
tenslotte, zij het ook met slechts 24 tegen 23 stemmen, een motie aan, welke om
nader, deskundig onderzoek vroeg. De minister werd echter door zijn bouwmeester
overtuigd, dat het te laat was om te stoppen
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en zoo kwam het merkwaardig, afgrijselijk leelijk gewrocht tot stand, dat, naast het
gebouw van den Hoogen Raad en dat van het Ministerie van Koloniën, - in den
Spectator met een grappige spotprent als het hondenhok en het kippenhok uit 's
Graven Kooltuin gehekeld, - voor alle komende geslachten de, in zijn dagen
hemelhoog verheven en in menig opzicht trouwens niet onverdiende reputatie van
Rose onmeedoogend heeft omlaag gehaald. De prent die ons de Zaal in haar nieuwen
toestand, gevuld met scherpschutterlijke glorie, doet zien, is zóó welsprekend, dat
ik hierbij niets meer te voegen heb. (II.)
Het is trouwens zaak om ook even naar de andere gebouwen van het Binnenhof
om te zien, al waren die niet in zóó rampzaligen toestand. De Kapel was, in de dagen
van koning Lodewijk Napoleon aan de Waalsche Gemeente ontnomen, - die een
nieuwe kerk in 't Noordeinde bouwde met subsidie des Konings, - en weer voor den
Roomschen eeredienst ingericht, - voor het eerst weder als Hofkapel. Ook toen het
Hof vertrokken was, bleef zij Roomsche kerk. Zij had het minst van alle te lijden
gehad. Erger was het met het Stadhouderlijk kwartier. Nadat het korten tijd voor
koninklijk paleis gediend had, werd het, met het geheele Binnenhof, afgestaan aan
het Departement van Oorlog voor pupillenschool; vooraf werden echter alle
geschilderde behangsels, spiegels, vele schoorsteenmantels, - waaronder van de
fraaiste door Post ontworpen, - houtbetimmeringen, en allerlei versierselen
uitgebroken en te Amsterdam in een pakhuis der voormalige O.I. Compagnie
geborgen. Enkele werden kort daarop in het tot een paleis ingerichte Amsterdamsch
stadhuis geplaatst, maar het meerendeel is sedert verdwenen.

V. SPOTPRENT UIT DEN NED. SPECTATOR OP HET PALEIS DER VOLKSVERTEGENWOORDIGING.

Het Kwartier verviel hoe langer hoe meer. Voor onderhoud werd niets meer
uitgegeven, in 1858 werd de kolonnade der galerij met houten balken geschoord.
Ook de bovenverdieping, die de Rekenkamer in gebruik had, raakte steeds verder in
verval: in 1868 moest het ontruimd worden. Slechts de ruimte door het Kabinet des
konings ingenomen was nog in tamelijk goeden staat. Evenzoo de nieuwe vleugel
van Willem V, bij het Vertegenwoordigend Lichaam in gebruik.
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In 1848 toen voor de Eerste Kamer onderdak moest gezocht worden werd de oude
vergaderzaal der Staten van Holland, sedert 1814 als vergaderzaal voor de Ridderschap
van Zuid-Holland gebruikt, voor haar ingericht; in 1870 zou die inrichting nog tot
verder consequenties leiden; toen bracht men er twee tribune's in, die niet slechts de
algemeene verhoudingen in de zaal ernstig schade deden, maar die het bovendien
onmogelijk maakten om de beide schoorsteenen - het fraaiste dat de zaal bezit, te
beschouwen. Nog erger werd dit toen tien jaar later de tribune's nog grooter en in
gegoten ijzer werden uitgevoerd. (III.)
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Gaan wij de Kapel voorbij, dan vinden wij de Trèves-zaal, tot 1848 vergaderzaal der
Eerste Kamer, na de ontruiming zóó vervallen, dat Rose in 1853 voorstelt haar af te
breken; de oude vergaderzaal der Staten Generaal, geheel ontluisterd, is terzelfder
tijd door schotten in drie deelen geplitst. In de verschillende gebouwen oostelijk,
voorheen als kasteleinij, Hof van Brabant, en voor het grootste deel voor den Raad
van State in gebruik, werd tijdens de regeering van Willem I het Departement van
Binnenlandsche zaken gevestigd. Al de gebouwen en gebouwtjes moesten daarvoor
met gangen en trapjes met elkaar in verbinding gebracht worden, waardoor vrij wat
eigenaardigs onherstelbaar werd geschonden. Het rijk gesneden portaal van het
gebouw van den Raad van State was echter nog in behoorlijken staat. In het torentje
van de kasteleinij, huisde eerst de secretaris-generaal, in 1849 koos Thorbecke diens
vertrek voor kamer van den minister. Dat torentje van zoo bescheiden komaf, kreeg
daardoor een eigen plaats in de historie, het werd een der meest bekende punten van
het gansche complex.
De weg tusschen de Middenpoort en de naar het Plein toegang gevende
zoogenaamde Grenadierspoort, was oudtijds iets als een straatje, aan de eene zijde
begrensd door de zoojuist besproken gebouwen, aan de andere zijde door kleine
winkeltjes, en een stuk muur, waarin een niet onaardig poortje, dat toegang gaf tot
het pleintje voor de lage gebouwen van den Hoogen Raad. De winkeltjes had men
opgeredderd, maar meteen was ook de afsluitende muur en het poortje met zijn
verdienstelijk beeldhouwwerk verdwenen. (IV.)
Men zag daar nu de achterzijde van de bij het Gerechtshof in gebruik zijnde
ruimten. Het zag er van buiten inderdaad weinig appetijtelijk uit, armelijk en vervallen.
En van binnen was het niet beter. Ik heb al verteld op welke wijze de magistraten en
de belanghebbenden door de Groote Zaal moesten gaan om de Rolzaal en verdere
vertrekken te bereiken. Typisch voor den toestand is eene beschrijving van de manier,
waarop dat gebeuren moest, toen door de Rose-aansche ‘restauratie’ van de Groote
Zaal ook die toegang was afgesneden: Men moest beginnen met ‘eene in den hoek
van de noordelijke binnenpoort uitkomende, hooge, scheluwe en vrij gevaarlijke trap
te beklimmen om, boven gekomen, onmiddellijk langs een andere trap weer af te
dalen. Dan liep de weg over een dompig vochtig binnenplaatsje met een bijna
permanenten waterplas, verder door een smal vunzig gangetje en langs een gewezen
gevangenhok naar een derde steile trap. Had men ook die beklommen dan was het
doel van den zonderlingen tocht bereikt.’ Dan kon men de Rolzaal binnenkomen,
slecht verlicht, armoedig gemeubeld, alle kleur missende en met een geheel verknoeide
zoldering. Wat verder, in de eertijds zoo weelderig en deftig gestoffeerde Lairessezaal,
zag het er niet veel beter uit, daar een onbeholpen verwer al het houtwerk een
burgerlijk grauw sausje gegeven had.
De toestand van de gebouwen aan de zuidoostzijde was ook al een van
verwaarloozing en verval. De binnenpoort daar was nauw en laag. Slechts het oude
Goudsmidskeurhuis er vlak naast zag er nog aardig uit.
Was dus bijna heel het Binnenhof door een al te schriele en van alle belangstelling
in zijn vroegere grootheid gespeende regeering aan een langzaam verval prijs gegeven,
door het dempen van de gracht er rondom heen en het afbreken der typische bruggen,
had men het bovendien een deel van zijn meest eigen karakter ontnomen. Nog steeds
had het oude kasteel binnen zijn grachten gelegen, nu was het ook in dat opzicht het
oude kasteel niet meer. De Gemeente gaf daaraan nog een stootje te meer door de
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zuidelijke buitenpoort af te breken. Het heeft weinig gescheeld, of ook de
Gevangenpoort had dat lot gedeeld.
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Het was slechts de Vijver, die met zijn water een afsluiting bleef geven van 'n
indrukwekkende schoonheid, welke de eeuwen door de beschouwers had geboeid
en de kunstenaars in verrukking gebracht. Zeker de romantici in de eerste helft der
19de eeuw! Maar men beleefde toen de dagen waarin kunst en schoonheid als iets
bijzonders, ja, als overbodige luxe steeds verder buiten den gang van het dagelijksch
leven werden gezet, waarin het achterlijk verleden werd afgezworen met volkomene
minachting terwijl een pover rationalisme en een koud utilisme voor
staatsmanswijsheid golden.

VI. DE ONTMANTELING VAN DE GROOTE ZAAL AAN DE NOORDZIJDE.

Ware het uit iets anders te verklaren, dat de vertegenwoordigers der Nederlandsche
natie op voorstel der Regeering-zelve in 1863 besloten ‘tot waardige viering’, zooals
het heette, ‘van het vijftigjarig hernieuwd verbond tusschen Nederland en Oranje’
een ‘Paleis voor de vergaderingen van de beide Kamers der Staten Generaal’ te
bouwen op het terrein dat zou vrijkomen nà afbraak van àl de Binnenhof-gebouwen
aan de zijde van het Buitenhof en den Vijver? Welke natie is ooit door een zoodanig
modernisme en een zóó diepe bewondering voor zijn Parlement bevangen geweest,
dat zij daarvoor offeren wilde het meest typische monument, dat een roemrijke
historie van eeuwen haar had nagelaten? Het is dan ook met voldoening, dat wij den
historicus Groen van Prinsterer onder de gelukkig vrij talrijke bestrijders in het
parlementzelve, opmerken.
Niettemin, de wet werd aangenomen en een prijsvraag werd uitgeschreven, waarbij
de ontwerpers werden vrijgelaten in hunne keuze om het front naar het Binnenhof
of
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naar den Vijver te leggen. Bij de laatste mogelijkheid spookte misschien nog een
oud plan uit 1814 om een paleis voor den koning op het Binnenhof te bouwen, ‘door
een brug met den Vijverberg verbonden.’ Geen der ingekomen plannen werd voor
uitvoering geschikt geacht, en de daarop gevolgde opdracht aan drie bouwmeesters,
- onder wie Rose, - gegeven, om gezamenlijk een plan te maken had evenmin succes.
De Spectator heeft in deze voor het behoud van het Binnenhof zoo uiterst kritieke
jaren dapper op de bres gestaan: een ontwerp dat de Rosestijl van den Hoogen Raad
caricaturiseerde, heeft op een zijner prenten deze plannenmakerij op verdienstelijke
wijze aan de kaak gesteld. (V.) Het zou het noodlot van een lateren Rijksbouwmeester
zijn om één onderdeel van deze spotternij: den bouw van een reeks W.C.'s aan den
Vijverkant, tot droevigernstige werkelijkheid te maken, zooals wij zoo aanstonds
zullen zien.

VII. HET AFBREKEN VAN DE HOFKAPEL IN

1879.

Inmiddels, nadat het denkbeeld nog verschillende stadia had doorloopen en ten
laatste den vorm eener door den Delftschen professor Gugel in 1870 ontworpen
algeheele Binnenhof-verbouwing had aangenomen, kwam het hoe langer hoe verder
van de mogelijkheid der uitvoering af.
Het gevaar voor deze soort van afbraak was afgewend.
Intusschen verscheen een niet minder groot gevaar aan den gezichtseinder, een
gevaar, dat zich achter het mom van ‘restauratie’ verborg als de wolf in de
schaapsvacht! Het ware echter onbillijk met deze

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

362
algemeene zinsnede héél het bedrijf te veroordeelen, dat sedert 1878 op het Binnenhof
is gaande geweest. Immers er is goed en nuttig werk gedaan. Maar er is tevens
schandelijk huisgehouden. Ik denk daarbij nog niet eens aan de laatste jaren, nu niet
onder het motto van ‘restauratie’ maar onder dat van ‘aanpassing’ de meest
wonderlijke kunststukken worden uitgehaald. Dit alles tengevolge van de principieele
fout, dat men de Binnenhof-gebouwen, - historische monumenten toch! - nimmer
aan de zorgen van het monumententoezicht van Binnenlandsche Zaken heeft
overgegeven, en ze steeds, met sluiswachters-woningen op één lijn, aan Waterstaat
heeft overgelaten.

VIII. DE, NU VERDWENEN, AANBOUWEN AAN DE GROOTE ZAAL, N. ZIJDE.

De gevolgen der restauratie-woede, die na 1878 de Binnenhof-bouwmeesters heeft
bevangen, zijn tweeërlei. Er zijn er, die ik niet wil hekelen, omdat zij volkomen te
goeder trouw en met de beste bedoelingen hebben plaats gehad. Ik denk hierbij aan
alles wat er met de Groote Zaal en de verdere grafelijke zalen en hunne ontmanteling
is gebeurd. Daarbij is, tenslotte, dit oudste middeneeuwsche bouwselzelf waardig
gereleveerd. Men krijgt, als men het over de werkzaamheden gepubliceerde
raadpleegt, den indruk, dat men met overleg is te werk gegaan, en de zéér groote
moeilijkheden van zulk een arbeid aan gebouwen, waarop elke eeuw zijn sporen
heeft achtergelaten, dwingen de kritiek tot bescheidenheid. Maar òf het juist was
bijvoorbeeld deze torens zoodanige spitsen, en deze zaal een weergang met torentjes
te geven, beide heel anders van karakter, dan de aanduidingen op oude prenten ze
ons kunnen doen vermoeden, dat mag toch zeker worden gezegd. Er is zonder twijfel
bij deze restauratie aan de fantasie eene vrijheid gelaten, die met onze nieuwere,
meer historisch-beïnvloede begrippen niet is overeen te brengen. Ook de ontmanteling
zelve schond een historisch geworden geheel, dat niet meer de zaal van Floris V was,
maar wel o n s nationale Binnenhof. Waarom moesten die zeventiende-eeuwsche of
nog oudere bouwsels verdwijnen, waarom konden ook deze niet in hun origineel
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karakter hersteld worden als historische documenten? Het is zoo, er waren contreforten
van de Zaal terwille van die bouwsels weg genomen of onderbroken, (VI.) er was
ook in vroeger eeuwen raar huisgehouden, en zeker zou ik niet wenschen dat men
minderwaardig timmerwerk instand hield. Maar er is een typische poort, er is een
achtkant torentje gevallen, waardoor het historisch beeld verarmd is. (VIII.)
Maar het zij zoo: dat wenschte een vorig
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geslacht, en wij hebben er althans aan te danken dat ook Rose's wangeboorte weder
is verdwenen en de Groote Zaal van binnen, met een waarlijk waardige bestemming
opnieuw haar ouden grootschen indruk maken kan. (I.)
Van geheel andere soort is echter, wat men de overige restauratie noemt. Moge
men in 1878 bij de herstelling van het oud Stadhouderlijk kwartier nog vrij matig
geweest zijn, in 1879 vatte men niets minder aan dan de vernieling van de Hofkapel.
(VII.) Op weinig stichtelijke manier werden ten behoeve der nieuwe fundeering de
oude grafkelders der Hollandsche graven geopend, coram publico. De gevonden
zaken bekeken, waarna alles weer in een kelder werd gestopt. Men behield toen
echter een beneden verdieping met pijlers, om aan den kerkvloer met de graven nog
een soort van wijding telaten*). Daarboven kwamen dan vertrekken voor het Ministerie
van Waterstaat, Handel en Nijverheid. De oude kerkgevel aan den Vijver - de 17de
eeuwsche uitbouw der Kapel door bijtrekking van de ruimte der voormalige
zijkapelletjes - verdween dus en er kwam een gevel voor in de plaats in dien
burgermansstijl, welke men 19de eeuwsche imitatie van Hollandsche renaissance
pleegt te noemen. Die fraaiïgheid kwam toen meteen óók ten goede aan een groot
stuk gevel meer oostelijk, ook dus die, waarachter de Trèveszaal ligt. Al het
geaccidenteerde, levendige van den ouden toestand, werd eenvoudig opgeruimd, en
het doet zich nù aan het oog van den argeloozen beschouwer voor als een stuk
architectuur uit de dagen van het Bestand. Het bedriegelijke en de malligheid, maar
ook de smaakbederving tevens, liggen daar letterlijk ‘huizenhoog’ op!

IX. NIEUW DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN, VIJVERZIJDE.

Aan de Binnenhof-zijde heeft men dezelfde smakelooze grap uitgehaald, te erger
dáár nog, omdat ze als het ware de voortzetting is van de galerij naar het oude
Stadhouderlijk Kwartier.
*) In 1912 achtte men zelfs dit niet meer noodig, toen werd ook deze ruimte voor bureaux
ingeruimd en werden klerken-vertrekken gebouwd vlak boven de graven van hertog Albrecht
en gravin Jacoba!
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Sedert bleef dit werk, dat gelukkig verre van algemeene instemming verwierf,
rusten. De restauratie van de Grafelijke zalen werd eerst vele jaren later aangevat,
zij geschiedde trouwens, zooals ik reeds aangaf, uit een geheel ander beginsel. Zij
die echter meenden, dat de Waterstaat-furie had uitgewoed, - of liever zich botvierde
op postkantoren en brugwachterswoningen zonder verder gevaarlijk te zijn voor onze
monumenten van beteekenis, - zijn sedert eenige jaren van dien waan genezen. Erger
dan ooit is in 1912 een nieuwe reeks begonnen, waartegen tot nu toe alle verzet bijna
machteloos is gebleken.
Van het Binnenhof-complex namelijk, dat de 18de eeuw ons had overgeleverd,
waren nog twee gedeelten in ongerestaureerden staat:
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de gebouwen tezamen in gebruik bij Binnenlandsche Zaken en die welke in den
zuidoosthoek van het Binnenhof lagen. Die laatsten vormden een niet zeer interessant
gedeelte, en met hun behoud waren geen bijzondere belangen gemoeid. Dat zij te
eeniger tijd zouden worden afgebroken om ruimte te geven voor eene uitbreiding
van een der belendende rijksgebouwen, was te verwachten en niet te misprijzen,
indien althans ééne voorwaarde vervuld werd, waarop ik zoo aanstonds moet
terugkomen.

X. INGANG VAN HET NIEUWE DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

Geheel anders lag de zaak met het aan den Vijver zich uitstrekkende Departement.
Ook daar waren enkele minder treffende gedeelten, maar daar trof men toch een zóó
karakteristiek historisch geheel, dat het alleszins waard zou wezen het te behouden.
Niet alleen om het vroeger gebruik dier gebouwen, waar nog een deel van het oude
gravinnen-verblijf onder viel en waar overigens voornamelijk de Raad van State in hoofdzaken misschien nog juister te qualificeeren als Raad van Defensie, gehuisvest geweest was. Neen, niet alleen, zelfs niet in de eerste plaats dáárom, doch
omdat deze reeks vol afwisseling van langs den Vijver gelegen bouwwerken een in
kort bestek volledig overzicht gaf van de bouwperioden van dit langzaam gegroeide
monument van ons nationaal bestaan. Men vond er de uit het einde der 14de eeuw
dateerende zoogenaamde Cleefsche Kamer, vroeger met een gothieke kanteeling,
waaronder een geestig boogfriesje, versierd. Daarnaast stond een
laat-zestiende-eeuwsch met een trapgeveltje afgedekt stuk, weleer waarschijnlijk
voor het verblijf van Leicester gebouwd. Tusschen deze en de laat-vijftiende-eeuwsche
hoektoren lag dan een gedeeltelijk zeventiende-, gedeeltelijk achttiende-eeuwsch
bouwwerk, dat ten behoeve van den Raad van State gebouwd of verbouwd was.
Werden alle deze zorgvuldig in hun oorspronkelijk karakter hersteld, dan zou, - een
in 1891 door den Rijksbouwmeester Peters gemaakte plattegrond gaat tenminste ook
van hetzelfde denkbeeld uit, - door regulariseering van de aan de Binnenhofzijde
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gelegen gebouwen rondom een overdekten cour, een voldoende toestand kunnen
verkregen zijn. Niet alzoo de wijsheid van Waterstaat. Deze wierp alles eenvoudig
omver, met behoud van het torentje en van de gevels der Cleefsche kamer en haar
helende. Die werden beide ‘gerestaureerd’ De Cleefsche kamer kreeg daarbij
kanteelingen met schietgaten, als een kleine vesting, zóó
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zwaar als geen enkele oude afbeelding ze te zien gaf, en zooals nooit een Gothisch
w o o n h u i s ze heeft bezeten. Van het boogfriesje geen spoor: een rechte uitkraging
draagt den lompen bovenbouw*) De trapgevel ernaast kreeg een raam en een deur
méér dan ze ooit had bezeten, en ontlastingsbogen waar ze nooit waren geweest!
Voorts kruiskozijnen maar geen luiken, en het torentje, dat mocht blijven staan, kreeg die luiken al evenmin, terwijl zijn kruisramen anders werden gebouwd (andere
latijen) dan ze origineel waren. (IX.) Nog een belangrijke, principieele fout werd
gemaakt. Terwijl het oude gebouw op het Binnenhof een schuine rooilijn had,
waardoor de zeer eigenaardige schuine constructie der beide poorten als logisch werd
verklaard, week het nieuwe gebouw naar achteren, evenwijdig aan den Vijver. Alle
logisch verband met den doorgang door de poorten werd daardoor verbroken, en
bovendien moest daarvoor de, in het plan-Peters ruime cour, tot een smallen nauwen
luchtkoker worden ingekrompen.

XI. HET NIEUWE GEDEELTE VOOR HET DEP. VAN KOL. IN AANBOUW,

1917.

Men ziet, dat ik over deze praestatie niet bijster voldaan ben. Toch noemde ik nog
het ergste niet. Het ergste, dat is wat ik zooeven de ‘aanpassing’ heb genoemd, de
poging om ‘in den stijl’ van het Binnenhof verder te bouwen, zooals de bouwmeester
van 1880 gedaan had, de bouwmeester van 1913 het deed en in deze dagen-zelf de
bouwmeester het doet, die achter het Ministerie van Koloniën een groote nieuwe
vleugel zet die, omdat hij het Binnenhof aan den zuidoostkant afsluit, ook al ‘in den
stijl’ blijkt te moeten wezen. Dat is nu wat wij, wat o n z e tijd b o u w t aan het
*) Een grappig geval uit de historie dezer ‘restauratie’: De Cleefsche kamer had op zijn
bovenverdieping oorspronkelijk een rond venster. In de 17de eeuw kwamen daarvoor twee
vierkante ramen in de plaats. De oorspronkelijke restauratie-teekening bood nu het kostelijk
beeld van deze beide toestanden boven elkaar; het gebouwtje had daarvoor ééne verdieping
méér gekregen! Het procedé was zóó origineel, dat ik de aandacht er op vestigde in het Bull.
van den Ned. Oudh. Bond. (1913 blz. 28.) Dit heeft waarschijnlijk het denkbeeld in de
geboorte gesmoord; de verdieping met het ronde venster is althans niet aangebracht.
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Binnenhof, waar Gerard van Leijden, waar de bouwmeesters van Mauritstoren en
Stadhouderlijk Kwartier, waar Pieter Post, Daniel Marot, en Frederik Gunckel in
hunne dagen de eigen, nieuwe architectuur tot haar recht deden komen! Heb ik geheel
ongelijk als ik het tijdperk der 19de eeuw - en der 20ste helaas - voor het Binnenhof
kenmerkte als dat van schade en schande?
Wat met die ‘aanpassing’ bedoeld wordt, kan men zien aan de prentjes, die hierbij
gaan. Allereerst ziet men den Vijvergevel
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van Binnenlandsche Zaken, stumperig tegen het Torentje aansluitend, met, als kroon
op al de heerlijkheid van baksteen en zandsteen, een plat glazen dak en een gansche
rij van W.C.'s, die ons de Spectatorprent van 1865 in herinnering roepen; dan zien
wij aan den Binnenhofkant, den hoofdingang, eene imitatie van de Grenadierspoort,
maar zóó onnoozel toegepast, dat de siergranaten die bij de poort een effen muurvlak
rationeel breken, hier bij dezen ingang vóór een zandsteenen band, en juist vóór een
der vensters staan! (X.) Ten slotte zien wij van het nieuwe Koloniën een onnoozel
trapgeveltje, met een brutale afwisseling van wit en rood, aan den eenen kant het
bescheiden maar stemmige Goudsmidshuis in een hoek dringen, en aan den anderen
kant zelf onbeholpen staan in de hooge, majestueuze nabuurschap van de Grafelijke
Zalen! (XI.)
***
Het kon zoo geheel anders zijn, zooveel beter, mooier en waardiger. En ook zooveel
meer ‘aanpassend aan den stijl van het Binnenhof.’ Want deze woorden - waarmede
in 1912 prof. Evers, - de leermeester onzer jonge architecten in de waarde van den
bouwstijl! - het werk van den Rijksbouwmeester aan den Vijver verdedigde, stellen
-, zij het ook anders dan hij het bedoelde! - den juisten, den eenigen eisch. Inderdaad
de bouwmeester, die het geluk en het voorrecht heeft aan ons nationale monument
te mogen voortarbeiden, die heeft tot plicht zich aan te passen aan den stijl van dat
monument.
Doch doet hij dat, wanneer hij één der deelen ijverig nacopieert en in een
afwisseling van baksteen en zandsteen, trapgeveltjes en dakvensters, - om de ijzeren
schoorsteenkronen vooral niet te vergeten, - gelooft ‘renaissance’ te scheppen? Of
doet hij dat als hij romaansche of vroeg-gothische motieven nabootst bij de Groote
Zaal, of als hij een Lodewijk XVI vleugel zou zetten naast het
Tweede-Kamer-gebouw? Is dat aanpassing? Integendeel het is miskenning en
ontkenning. Er is namelijk maar één stijl, die bij het Binnenhof aanpast, dat is de
stijl v a n o n z e n e i g e n t i j d . Zóó heeft Post het begrepen, en Marot, en Gunckel.
Maar zij waren kunstenaars genoeg om dat zóó te doen, dat hun bouwwerken in één
stemming kwamen met het geheel. Hoe eigenaardig heeft niet, om één duidelijk
voorbeeld te geven, Gunckel op zijn wijze van de open galerij van het oude
Stadhouderlijk Kwartier in zijn bouwwerk de weerslag gegeven? Zóó heeft ook, waarlijk!, - de veel gesmade Rose het begrepen, toen hij, vlak tegen het Binnenhof
aan, zijn origineel Ministerie van Koloniën zette, maar zijn kunstvermogen was niet
zóó als van de juist genoemden en derhalve misstaat zijn leelijk bouwwerk wèl. Doch
zijn opvatting was in beginsel toch zuiverder en juister dan dat van onze
tegenwoordige ‘aanpassers.’
De stijl van het Binnenhof - en zijn glorie, - dat is, dat telkens een nieuw geslacht
en een nieuw tijdperk daarheen de oogen heeft gericht en heeft kunnen zien, dat daar
leven was en kracht, kracht om leiding te geven, en een vertrouwen in de toekomst
groot genoeg om te werken en te bouwen. De Graven, die zich een trotsch paleis
bouwden, de Stadhouders, die er hun woning vestigden en uitbreidden, de Patriciers,
die weidsche zalen stichtten voor hun vergaderingen - zij allen voelden, dat zij recht
hadden in steenen vormen aan de toekomst de manifestaties over te leveren van hun
zelfvertrouwen en hun trots. Dachten zij aan aanpassing, aan copiëeren? Immers
neen: zij bouwden rustig voort in den stijl, die hun verlangens bevredigde. Zoo werd
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het Binnenhof, wat het - ondanks schending en schandelijk bederf - nog is: h e t
grootste en beste monument van héél ons nationale leven, rijker van historie dan
welk ander ook.
En in dàt geheel, waar nog elk tijdperk zijn eigen schakeering heeft ingevoegd,
daar staat onze eigen periode te kijk als die, welke het niet verder kon brengen dan
arme-
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lijk copieeren en stumperig aanpassen. Het is jammerlijk om het te bedenken. Vooral
omdat wij beter kunnen, omdat toch inderdaad onze tijd bouwwerken heeft geleverd,
welke in qualiteit niet voor die op het Binnenhof behoeven onder te doen.
Gelukkig hebben wij - al is het Binnenhof nu volgebouwd - nog ééne kans. Staat
niet een groote monumentale uitbreiding van het Tweede-Kamer-gebouw ons te
wachten? Nu er niet een modern gebouw verrezen is voor Binnenlandsche Zaken,
noch een voor Koloniën, nu kan een voor de Tweede Kamer toonen, dat wij door
schade en schande toch werkelijk eindelijk wijs, eindelijk ons zelf zijn geworden.
Thorbecke, in een overschatting van de waarde van ons Parlement, wilde in 1863,
met negeering van al wat het Binnenhof ons aan herinnering bood, een
Parlementsgebouw zetten op de ruïne's van het Stadhouderlijk Kwartier en de
Staten-zalen. Zoo radicaal, zóó zelfoverschattend zijn wij niet meer. Wij vragen
slechts, dat men ons late van het Binnenhof wat er nog van rest, maar dat men het
uitbouwe naar de zijde van de levende stad eromheen met kloek, bezonken modern
werk, ons eigen stuk Binnenhof-historie, ons eigen stuk Binnenhof-stijl.
De loop van zaken met de prijsvraag voor de Rijksacademie van Beeldende Kunsten
te Amsterdam, geeft weer wat hoop. Ook voor het Parlementsgebouw hebben wij
hoopgevende, zij het ook nog vage ministeriëele beloften.
Laten wij dus vertrouwen hebben. Ook vertrouwen in de nieuwe kracht van ons
nationaal zelfgevoel, van het besef dat wij, hoe klein wij zijn, toch een recht hebben
onszelf te wezen. Zouden wij het duidelijker, en met meer waarlijk geestelijke
voornaamheid ook, kunnen doen, dan dat wij onze historie eerden door haar
voorttezetten, met een aanbouw aan ons meest nationale monument, in den eigen
stijl van onzen tijd?
Dan kan tijdgenoot en nakomeling het Binnenhof wederom beschouwen met een
evengroote trots en met een gevoel van mede-eigendom zooals de geslachten, die
het in den loop der tijden mooi en groot hebben gemaakt!
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Lichte dag
door Marie de Rovanno.
Nu wil ik niet meer denken,
Nu is er vreugd in mij,
Nu wil 'k alleen maar blij zijn
En juichen om de Mei.
Nu wil ik niet meer treuren,
De zon is warm en goed,
Nu wil 'k alleen maar voelen
Zijn licht, zijn gouden gloed.
Nu wil ik niet meer wachten,
Mijn lief woont dichte bij,
Nu wil 'k hem te gemoet gaan
En blij met hem zijn, blij....
Nu wil ik niets meer denken,
De wereld is zoo licht....
Straks, tusschen mijn beide handen
Zoen ik zijn lieve gezicht.
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De eerste ontmoeting
door Stijn Streuvels.
't Beste wat ons in dees tijden kan overkomen is: het onverwachte bezoek van een
vriend - hooge zeldzaamheid elaas!
En toch is het me vandaag gebeurd: ik krijg het bezoek van mijn ‘geweldigen’
vriend Jozef Decoene. Eene gebeurtenis van belang in de eentonigheid der dagen eene aangename verrassing in elk geval.
We zetten ons gezellig elk in een zetel, ontsteken de vredepijp en.... praten over
alles en nog wat.
Het inzicht van mijn kameraad is te beproeven de noodige pasporten te krijgen
om samen er eens op uit te vliegen rond het land en zooveel mogelijk de plaatsen te
bezoeken, die 't meest door den oorlog geteisterd werden.
Het gesprek loopt noodzakelijk over 't geen de tijd in ons heeft teweeg gebracht.
Van zulke gelegenheid maak ik altijd geern gebruik om mijn eigen gewaarwordingen
te toetsen aan deze van mijn evenmensch. Ik laat mijn vriend dus maar aan het woord.
Het is ten andere een lust hem te hooren vertellen; - jammer dat ik, bij 't geen hij
zegt, niet het teekenend gebaar en de scherpe uitdrukking van zijn gelaat weergeven
kan:
Van 't begin af had de oorlog het gewone leven onderste boven gedraaid. Van de
gejaagde beslommering in de fabriek en kantoor vielen we ineens in het doellooze,
ongemakkelijke afwachten van nieuws en nagaan der gebeurtenissen. Alles lag stil
als bij een plotse werkstaking. Van de dagelijksche bezigheden schoot er niets meer
over; - dagbladen lezen, vrienden en kennissen opzoeken om meeningen en vertelsels
te aanhooren, dienst doen in de burgerwacht en rondslenteren......, gejaagd om
menschen te zien - t'huis en in de eenzaamheid was het niet om uit te houden. - Het
waren dagen waar de angst, de opgewondenheid en de neerslachtigheid elkaar
opvolgden; - 't eene oogenblik voelden wij ons geestdriftig en opgetogen door
hoopvolle verwachting en, al zonder gekende reden, keerde het weer in moedelooze
verveling en inwendigen wrok. Elken keer dat een voordeelig nieuws weer
leugenachtig verzinsel bleek te zijn, was het als een stoot tegen de borst en een
foltering omdat er nergens eene zekerheid meer te vinden was waar we ons aan
houden konden.
Zoo naderde de winter.
Het doffe en langdreunende kanongebulder waren we intusschen reeds gewoon
geworden.
Met eenige makkers kwamen wij geregeld bijeen om onze gewaarwordingen mede
te deelen, onze inzichten en overtuigingen te betwisten en alzoo den tijd te korten.
Wij deden zooveel mogelijk groote wandelingen en uitstapjes en legden het erop aan
menschen aan den praat te krijgen, want zoo scheen het ons: dat we onze eigen
overtuiging sterken moesten aan de overtuiging van anderen en 't geen we uit den
mond van ons medemenschen als goed nieuws vernemen konden, was toch altijd
een troost, al waren wij nog zoo wel overtuigd, dat zij er niet meer van wisten dan
wij zelf.
Met eenige makkers ook waren wij op den Kluisberg gesukkeld en hoorden van
daar het schrikkelijke bombardement van Maubeuge. We lagen in het deemster te

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

luisteren. Nooit vergeet ik dien avond. In 't zuidwesten ging het gedonder als van
een naderend onweer; doffe, opeenvolgende slagen, - een aanhoudend gerommel,
verplechtigd en verschrikkelijkt doordat we wisten wat het beteekende en wat er
gebeurde. We drongen dichter bijeen als bij een nakend gevaar, angstvol, ontroerd,
en fluisterden bij elke nieuwe, zware ontploffing: Hoor! Hoor!.... Wat een slagen!....
Toen merkten we ineens den rooden gloed die opsloeg tegen de lucht: Maubeuge
in vuur en vlam! Dat was de felste
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aandoening die ik ooit ondergaan hàd. De verbeelding deed haar werk en zonder dat
er één van ons een woord over spreken dorst, dachten wij allen gelijk aan de vele
kennissen en vrienden van het fransche Noorden: mannen, vrouwen en kinderen, die
nu, dien eigensten avond, in die vesting, den doodsangst uitstonden. Voor hen was
't wel de oorlog met al zijne rampen en ellende. En medeen kwam bij mij op: het
gruwelijk ongerijmde van dien toestand - ons leven van gister, met zijn fijngevoelige
beschaving, zijn lust en weelde, en nu.... dat alles omvergegooid, verloochend en
verbrijzeld door een stomme macht, die niets ontziet en voor wie alles wijken moet...
Hoe lang we daar nog gelegen hebben? Tot er een van ons zei: 't Is tijd, kom. Met
de ontroering in 't hert en sprakeloos zijn we den berg afgedaald. Tegen 't westen,
waar de zonne was ondergegaan, brandde nog een oranje gloed, die heel het landschap
in een wonderen schijn belichtte. - 't Scheen me alsof de heele natuur erdoor geschokt
was en er ons van daar ook schrikkelijke dingen te wachten stonden. Over heel onzen
weg vervolgde ons het akelige gebrom van het oorlogsmonster.
Geen dag ging voorbij of we waren er op uit met de fiets, den tram of te voet. 't
Was genoeg dat er ergens Ulanen aangekondigd waren, we moesten er naartoe.
Vermaningen, waarschuwingen hielpen niets - we waren bezeten door
nieuwsgierigheid, - we moesten zien, avonturen beleven, kost wat kost overal bij
zijn, waar er iets gebeuren zou. Aan gevaar dachten we allerminst. Achteraf
beschouwd schijnt het onbegrijpelijk, maar toch is het zoo: de oorlog ginder aan de
strijdlijn, daar voelden we al het verschrikkelijke van, maar 't geen hier in de buurt
en in onze omgeving voorviel, aanzagen we als een soort.... sport, waar wij de
onbevangen toeschouwers van waren.
De mare liep dat er Engelsche troepen aankwamen al de kanten van Ingelmunster
en Dadizeele. Men vertelde wonderen van hunne uitrusting en knapheid. Moesten
we dàt niet zien? En daar bij was er nog: dat de tram van Gheluwe morgen voor de
laatste maal rijden zou. Was dàt ook al geen prikkel te meer en moesten we die
gelegenheid laten ontsnappen? Toe, jongens, en avant! Morgen allen op post.
En we waren er inderdaad alle vijf: Broere, Djo, Free, Leute en ik. Het weêr was
regenachtig en we hadden er ons naar aangekleed, 'k Weet niet wie van ons de
bemerking miek, dat we naar Engelsche soldaten gingen zien, maar dat we zelf niet
slecht op Engelsche soldaten geleken en inderdaad, met ons slobkousen, korte broek,
lichtbruine overjassen en regenmantels, engelsche petten, kon men ons nemen voor
echte ‘Tommies’. We waren er ver van te denken, dat onze uitrusting eenig gevaar
kon opleveren; integendeel, we vonden het grappig en zouden nog wel engelsch gaan
praten om de gelijkenis nog wat verder te drijven.
- All right! schertste Djo. - Yes Captain! - Forward! riep een andere in lustigen
overmoed.
Om twee ure vertrok onze tram. Weinig reizigers. Over Bisseghem, Gulleghem,
Moorseele, niets bijzonders. Hier stopte men aan de kruislijn waar we wachten
moesten op aansluiting naar Gheluwe.
- 't Zal wel een kwartiertje duren, zegt ons de conducteur; de tram is nog niet
geannonceerd; als gij hem hoort fluiten, vertrekt hij uit Ledeghem en dan hebt ge
nog den tijd.
We stappen uit. Het dorp is in rep en roere; - er moet iets gebeurd zijn. Een uur
geleden waren vier Engelsche soldaten per fiets door de plaats gereden. In den morgen
waren twee Belgische kanoniers aangekomen, te voet uit Antwerpen, doodmoe,
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afgemat en half onnoozel. Men kon er niets uitkrijgen tenzij dat ze hier in de buurt
ergens woonden; - ze lagen nu te slapen, men wist niet juist te zeggen waar.
Wat was er van Antwerpen geworden
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sedert er geen geschut meer gehoord werd in die richting? Men was nu aan 't vechten
al de kanten van Rijssel....
Aan de hoeken der straat stonden de dorpelingen bijeengetroept te praten. Een
koopman, die uit 't zuiden kwam, wist te vertellen dat Rijssel in vuur en vlamme
stond, - dat men geweldig aan 't vechten was dieper in Frankrijk, - dat de Duitschers
een wreede trommeling hadden gekregen en dat het nu niet lang meer duren zou: de
Engelschen waren gekomen en, samen met de Franschen, zouden ze den vijand uit
Frankrijk en België verjagen.... Er waren schromelijk veel Engelschen al de kanten
van Komen, Yper en omstreken. Geheel waarschijnlijk zouden we heele regimenten
zien voorbijtrekken.
Het kwartiertje wachtens was al lang voorbij en van fluiten werden we nog altijd
niets gewaar. De conducteur liep verlegen rond. Het was nog nooit gebeurd: aan de
telefoon antwoordde men niet. - Er moet iets haperen, stamelde hij; we zouden best
doen naar Kortrijk terug te keeren.
Dat sloeg ons geweldig tegen. Wat, terugkeeren nu, als er iets te zien was dat de
moeite waard zou zijn? Wij moesten erbij zijn, kost wat kost. De conducteur zouden
wij trachten te overhalen, hem bepraten. Stil en behendig gingen we het aan boord:
- Wat zou er gebeurd zijn? De tram was heel zeker in den depôt gebleven te Gheluwe.
Hij moest over de groote baan kruisen en hij zal gesperd zijn door de groote massa
Engelsche soldaten die voorbijtrekken.... Met al hunne vrachtwagens, auto's en
kanonnen. Dat moet iets kolossaals zijn.... Toe, toe, laat ons maar gaan. Gij zijt toch
in uw recht en moet toch den tram in den depôt brengen? Natuurlijk voorzichtig zijn,
traagzaam rijden. Laat ons tenminste rijden tot Ledeghem, - tot aan de kruisbaan, dààr kunnen we altijd zien wat er te doen staat....
De kerel liet zich overhalen. Hij praatte nog wat met den machinist - een dikken,
blozenden boerenjongen - die maar altijd inschikkelijk ‘ja’ knikte.... en we zetten
aan.
Wij stonden op het platform, vlak achter het machien en volgden met nieuwsgierige
ontroering het schommelende stoomtuig, dat ons langzaam door de dorpstraat reed.
We kwamen aan den omdraai en dan weer op de rechte baan die ons het uitzicht vrij
liet. En nu in snellere vaart vooruit.
Wij waren om zeggens de eenige reizigers op den tram; buiten ons gevijven waren
er slechts nog twee meisjes die Djo aan den praat hield. Hij had reeds vernomen, dat
ze in Ledeghem moesten zijn, en hij vertelde haar, dat we op avonturen uit waren en
Engelsche soldaten wilden zien. Hij miek haar wijs, dat we al Ulanen ontmoet hadden
en dat we heel den oorlog van dichtbij gingen volgen. Hij verzekerde haar, dat hij
geen vrees kende en voor niets zou achteruitgaan en meevechten kon als 't erop
aankwam. Door 't danig lawaai van den hodsenden tram, moest hij zijn praalredens
zoo luide uitschreeuwen, dat we alles volgen konden zonder dat Djo er acht op gaf
hoe we er ons plezier in hadden hem doende te zien met de lieve meisjes, die den
held aanzagen in stomme bewondering!....
Dat moest een verduiveld flinke kerel zijn in hare meening, maar ze konden toch
niet nalaten hem aan te manen voorzichtig te zijn.
Weet ge wat men ons in Wevelghem verteld heeft? vroeg er eene van de meisjes;
- dat er in Meenen veel duitschers zijn en dat men daar heeft hooren schieten met de
geweren.
- Duitschers! praalde Djo, laat ze maar komen!
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We gebaarden niet te zien, hoe hij recht sprong om met den stok te zwaaien en we
verstonden evenmin als de meisjes, wat voor vreeselijke dingen hij in 't engelsch
uitkraamde. Maar Broere kon het niet meer uithouden en moest er zijnen haak in
slaan:

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

372
- Djo, zei hij, 't zijn misschien mijn gedachten, maar ge ziet er zoo bleek uit.... is 't
omdat we duitschers zullen ontmoeten?
Dat was genoeg om er hem heelegansch bovenop te krijgen; hij zwaaide en dreigde
en riep om het fluiten van den tram te overschreeuwen: Pas peur! laat ze komen!..
Geschokt en geschommeld reden we vooruit door eene eenzame landstreek, waar
over heel de verte geen mensch te zien was.
In de warreling van een rookwolk ontwaarden we nu en dan onzen machinist en
zijn jongen stoker die niet anders deed dan eenbaarlijk de stoomfluit overtrekken.
We zagen in de verte den toren van Ledeghem.
- Hoor! riep Free, is dat misschien schieten?.... We luisterden gespannen, maar
alle geruchte ging verloren in het geraas en gedokker en gefluit van ons stoomtuig,
dat scheen zooveel geruchte mogelijk te maken.... om zijn komst aan te kondigen.
We waren allen om 't even overtuigd, dat er nu iets te gebeuren stond, waar we eens
of anders in zouden gemengd zijn. We hoorden Djo niet meer. Ik zelf kreeg den
indruk, dat de tram ons tegen ons aller wil voortvoerde waar we niet zijn moesten dat we ons ongeluk inreden.... Niemand echter die iets blijken liet; we hielden ons
ernstig en vastberaden. We reden het dorp binnen. Traagzaam voorbij de huizen alle deuren dicht en geen mensch te zien, zelfs niet aan de vensters - de benauwdheid
greep ons aan.
- Ledeghem! riep de conducteur, maar met zulk een vreemd geluid in de stem, dat
het leek als de weerklank uit ons eigen toegeprangde keel. Van dat oogenblik af werd
ik gewaar dat er waarlijk iets haperde en dat ik alleen niet was die liever te huis ware
geweest in plaats van in dat verlaten, benauwde dorp. 't Domste was dat we het
gezocht hadden en we ons zelf geen verontschuldiging konden opdraaien. De
conducteur was uitgestapt en stond met zijn confrater, die hem hier opwachtte, te
fluisteren. We zagen aan den man zijn wezen, dat hij er geen trouw in had en niet
wist welke besluiten nemen. We bleven op den voorstap van onzen wagen en hielden
ons koes. Om elkander raad te geven of zijn eigen gewaarwordigen mede te deelen,
scheen nog het oogenblik niet - we wilden voorloopig nog de illusie verwekken van
volkomen kalm te zijn. En er was eigenlijk nog niets gebeurd ook, 't waren nog maar
gissingen en van gevaar dus nog geen kwestie - alleen maar het vage vooruitzicht
van moeilijkheden om hier weg te geraken en veilig weer in Kortrijk te komen.... En
die angstzware stilte met het sissend speiten van een stoomspuitje, dat in gejaagde
ademsnokken damp uitstootte en deed vermoeden dat onze tram zelf onze aandoening
deelde. Opeens waren we Djo verloren, we hoorden verwijderende voetstappen op
het knersende grint en als we uitkeken zagen we zoo waarachtig: 't was Djo die, met
zijn twee gezellinnen, te wege wegpiste, zonder van iets te gebaren! Maar dan schoot
Broere in eene verontwaardigde gramschap:
- Waar loopt ge, lange zwendel? riep hij.
- Ik doe de meisjes een stap uitgeleid, verontschuldigde hij zich. Maar als hij zag,
dat het niet pakken kon en dat hij ontdekt was in zijn voornemens, dan kwam hij er
open mee voor den dag en, zonder zijne vrees te bekennen, trachtte hij ons zijne
vermoedens op te dringen.
- Zouden we niet beter te voete naar huis trekken? stelde hij voor; 'k zie het
aankomen, 't zal late worden en mijn vrouw zal met den angst op het lijf zitten; - wat
kunnen we hier nog verrichten? 'k Heb beloofd voor den avond thuis te zijn....
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- Hij is waarachtig bang, fluisterde Broere, die er zijn deugd in had den praler van
daareven te plagen.
- Maar Djo, als 't er op aankomt, ge hebt toch uwen stok! treiterde Broere, of is 't
dat ge bang wordt?
Daarop ging Djo weer aan 't zwaaien en schreeuwde luider dan te voren:
- Ik benauwd? Nog nooit van mijn leven
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en voor niemand; nog voor geen tien, of voor geen honderd duitschers! Maar 't was
voor zijn vrouwe, omdat hij beloofd had vroeg thuis te zijn en omdat er hier toch
niets te zien of te vernemen was, op dit boerendorp. Hij rammelde al zijn redens uit
om ons te overhalen terug te keeren, maar wilde ons vooral bewijzen dat er geen
vrees mede gemoeid was - dàt was juist het kluchtigste en Broere verstikte van 't
lachen, zoodat hij geen woord kon uitbrengen. Intusschen was Djo er toch maar
vanonder met de twee meisjes, die hij kwansuis.... beschermen zou voor alle
ongevallen! Aan den hoek van de straat verdween zijn lange gestalte en we waren
onzen luidruchtigen makker kwijt.
Free, die nog geen enkel woord gesproken had, miek nu in 't stille de bemerking:
- Ja, ja, al die schreeuwers; ik heb het wel gevreesd, als ik hem doende zag met
die boerinnetjes; wat zou hij haar nu aan 't wijsmaken zijn? 'k Heb hem zien bleek
worden als die geweerschoten afgingen en nu is hij weggepist.... Maar Leute kwam
nu los, - gelijk een engelsch haantje scharrelde 't ventje recht op de teenen, 't rekte
zijn hals uit en begon te roepen dat de oogen uit zijn hoofd puilden, van loutere
gramschap op den weggevluchten makker:
- Zwijg, kerelke, merkte Broere, maak zulk geen lawaai, de conducteur is daar en
we zullen seffens gaan vernemen of er gevaar is; zie maar dat ge zelf in uw broek
niet en tuttert bin' een letje, voegde hij er zoetjes bij.
De trambaas kwam naar ons toe met een bedenkelijk gezichte.
- We mogen niet verder doorrijden, zegde hij. Ik heb wel twintig keeren
getelefoneerd en krijge geen antwoord; wie weet zijn de draden niet doorgesneden?....
Wat mag er toch haperen?
- Haperen, haperen, zegden wij, wat zou er haperen? We kunnen hier toch niet
blijven haperen te midden 't veld, gelijk onnoozelaars? Ge kunt toch nooit misdoen
met naar het depôt te rijden? Iemand van ons vond zelfs dat het zijn plicht was! We
moesten den man kost wat kost bewilligen, overtuigen en verkrijgen, dat we hier
tenminste niet bleven steken.
- 't Is al wel, antwoordde hij, maar mijn maat vertelt dat er geschoten werd en....
we kunnen toch 't vuur niet inrijden.... Leute kon zich niet meer bedwingen van
ongeduld; hij keerde zich om en begon een deuntje te fluiten.
- Laat ons ne keer spreken met gezond verstand, merke Broere. We kunnen hier
in alle geval den avond niet afwachten en.. wat wilt ge uitrichten met uwen tram?
En neem nu nog dat er geschoten wordt, ze zullen het toch nooit op den tram gemunt
hebben? En we zullen natuurlijk voorzichtig zijn: trage rijden en altijd door maar
fluiten....
Broere's argument dreigde in te slaan, maar Free vond er nog iets beters op en dàt
gaf den doorslag:
- Ik ken heel goed den ingenieur, zegde hij, en ik zal getuigen en voorspreken dat
de bedienden goed en flink hunnen dienst gedaan hebben en, dat er gebeure wat er
wil, 'k zorge wel dat ge er bij de overheid met eere van af komt.
De dikke, roode machinist was bij komen luisteren en terwijl hij zijn zwart-vette
handen aan een wollen vod aan 't afvegen was, bekeek hij met bolronde oogen den
conducteur, alsof het van diens uitspraak zou afhangen wat er gebeuren ging. De
man scheen door onze houding moed te vatten en hij scheen wel geneigd het te
wagen.
- Allez, toe chef, courage, we zijn er in en we moeten er deur! zegde hij.
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De conducteur kon niet anders, wilde hij eene houding aannemen, die met de
weerdigheid van zijn ambt overeenkwam en hij mocht toch niet onderdoen in
vastberadenheid voor zijne onderhoorigen. Hij rulde nog wat van:
verantwoordelijkheid, maar Free herhaalde, dat hij voor alles instond en dan nam hij
eindelijk met ontroerd gemoed een besluit, alsof we werkelijk door 't
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vuur moesten; - hij greep den machinist bij de schouders en:
- Toe Jan, we zullen 't maar rischieren, jongen, in godsnaam!
- En avant! riep Jan en hij wipte op zijn machien. De conducteur ging op den
goederenwagen achteraan en ik was - 'k weet niet hoe - bij Jan gesprongen, stopte
hem wat drinkgeld in de hand en we waren vooruit. De brave jongen was er heel
door van streek en hij wist niet wat doen: me wegjagen of mijn fooi aannemen.
- 't Is verboden menheer, zegde hij, ik kan gestraft worden.
- Tuttuttut, Jan, zwijg jongen, 't is oorlog; 'k zal mij heel stil houden en gebaren
dat ik de ingenieur ben - alles zal goed zijn.
- Maak u maar niet vuil en houd u goed vast dat ge er niet afvalt, besloot Jan en
daarmede was het in orde - ik had mijn plaats veroverd.
Ik zag hoe Jan stevig de stoomstang vasthield en voor zich uitkeek om bij 't minste
gevaar zijn voorzorgen te nemen. Mijn handen omklemden krampachtig een ijzeren
staaf, want heel ons getrek werd bij elke zwenking van den weg geweldig geschud
en gewaggeld - de stoom speitte overal rond mijn wezen en ik waande mij op de
wilde zee in een stormende vaart.
- Niet zoo rap, Jan, smeekte ik, hoort ge niet wat er gebeurt?
- Is 't schieten? Jan drukte de wrange neer en we gleden nu geruischloos en zoete
vooruit als op een stille waterke. De stoker opende 't raampje en boog zich naar
buiten;
- de wind sloeg hem geweldig in 't wezen en, als hij wat geluisterd had, trok hij
zich haastig weer in:
- 'k En hoor niets, 't zijn zeker ons gedachten verzekerde hij. We gleden trager en
nog trager. Al de kleinigheden die ik zag en opmerkte, met de twee wezens van
machinist en stoker, drukten zich diep in mijnen geest - nu nog weet ik zoo precies,
onderscheidelijk hoe alles er uitzag, met den indruk die elk ding afzonderlijk miek
op mijn gemoed; en toch gaf ik op dat oogenblik geen acht op 't geen ik zag, want
mijn geest was gespannen bezig met 't geen ons te wachten stond.
Jan snokte aan de wrange en weer begon de stoom te sissen en het gansche tuig
te jaagbalgen en medeen hernam het vervaarlijk schokken en waggelen. We naderden
een klein boschje, dat links van de trambane gelegen was.
- Wie-weet, schuilt er daar iets in?
- Hier moeten we opletten, trage rijden en fluiten, jongen! meer fluiten! De scherpe,
scheurende toon van de stoomfluit sneed mij in 't gehoor als een noodkreet en was
niet om uit te houden zoo in de nabijheid.
- Genoeg, Jan, schei uit! ik word hoorndul. De jongen gehoorzaamde gewillig,
alsof ik zijn meester was. Ik vond er iets buitengewoon plezierigs in, hier op het
stoomvlak te staan; - de twee kerels met hun zwarte wezens, de hitte van viering en
ketel, het sissen van stoom en 't schokken en wiegen was me alles zoo nieuw, en 't
gewaagde van onzen tocht, dat alles te zamen wond me op en wekte in mij een
zonderling behagen, - ik wenschte maar dat het nog spannender zou worden.....
Ik had nu beter mijn evenwicht gevonden en kloeker stand op de beenen, zoodat
ik mijn ijzeren staaf mocht loslaten om me vrijer te bewegen en uit te loeren naar
wat er zich op de baan zou voordoen. Het kwam me voor dat ik nu de baas was van
't spel, dat de verantwoordelijkheid op mij rustte en dat ik de boel beredderen moest
en 't getrek aan 't leiden was naar eigen goeddunken. De geweldige gebeurtenissen
uit mijne jongensboeken kwamen me voor den geest en 't was me een stond alsof ik
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een trein bestuurde die door de prairies sneed en op een kudde buffels zou stooten
of door Indianen zou aangevallen worden.... Ik voelde het bruisen in mij van
opgetogen overmoed en heldhaftigheid.
Daar was het boschje.
- Trager, Jan, en fluiten!
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Het stoomsissen viel stil, maar het ellendige, schrille, scheurende gegil hernam; met schokken ging het op en neer telkens alsof het dreigde op te houden, met 't
vooruitzicht van de verlossing, maar altijd opnieuw kwam een hardere stoot weer
inzetten; - 't geluid dreef mij in de ooren als een wanhopig gehuil - een roepen om
hulp en erbarming, dat verloren ging in een verlatene verte, waar niemand het hooren
kon.
Nu sloop onze tram in de nauwe, donkere opening van het dichte hout. De wind
woei ons tegen en opeens werden we omwarreld door damp en dikke, zwarte rook,
zoodat we niets meer ontwaarden rondom ons en we 't onzekere inreden. De stoker
dacht nu nog harder te moeten trekken aan zijn stoomfluit en voorzeker moest, al
wie in de nabijheid was, denken dat we in doodsnood verkeerden; - het geleek een
schip dat zijn laatste noodsignalen uitschreeuwt. Die enkele minuten leken mij wel
uren en het boschje scheen me een ondoordringelijk woud geworden, waar we nooit
meer zouden uitgeraken..... Opeens echter waren we in 't vrije, smoor en rook waren
weg en we hadden den blik weer open over een doodsche, eentonige vlakte zonder
einde. Hier en daar een troepje populieren en eenige huizen, maar geen mensch, geen
levend wezen te zien.
- Daar zijn we aan de Vijf-Wegen, dat is de laatste halte voor Gheluwe, zegde Jan,
en op een anderen toon voegde hij er bij: In de Haze is 't goe bier; mijn kele is droge
van alteratie. 'k Was verdomme blijde dat we door dat hout gerocht zijn. Nu dat 't
voorbij is durf ik het wel zeggen, maar 'k en was geen beetje op mijn gemak tusschen
die boomen.... En zeggen dat we er alle dagen doorrijden zonder op iets te letten.
- Ja, Jan, maar dan waren er ook geen Duitschers.
De tram hield stil vlak voor de deur van de herberg Den Haze en Jan was al op
vasten grond en bestelde een groote pinte aan den baas, die in het deurgat stond. Jan
was de eenige niet die grooten dorst gevoelde, want in een ommekeer werden er
menige pinten door 't keelgat gegoten. Ondertusschen was de baas maar aan 't praten,
- hij scheen alleen verwonderd en benieuwd wat wij hier kwamen verrichten.
- Weet-ge gulder niet wat er hier gebeurt, dè? Hebt-ge 't nog niet gezien? - en hij
wees over de bane. - 't Is schrikkelijk! en schieten, schieten! en soldaten, soldaten!
Engelschen bij honderden met peerden en wagens en kanons - z'hebben heel de
straatbane versleten - twee uren lang heeft het geduurd dat ze voorbijtrokken zonder
ophouden. Ze zijn naar Gheluwe toe, op weg naar Yperen, zegt men.
- Zie-je wel dat we te late komen! riep Leute, hadden we daar niet zoo lange staan
draaien....
De conducteur kwam bij -: Toe, Jan, zegde hij, nog tien minuten en we zijn er van
af en ons peerden staan op stal; - ik hoop dat we er zonder ongelukken door geraken;
- maar nu is het 't slechtste eindeken, oppassen zulle!
- Zij maar gerust, antwoordde Jan. die naar mij wees: meneer de ingeneur is mee
en 't is ne goe'n. En route!
- De tram volgde nu den straatweg en we zagen overal hoe de eerdestraat doorwoeld
was van peerdehoeven en wagenslagen. Er moest hier pas een heel leger voorbij
gereden zijn. Er was niet aan te twijfelen, dat we nu toch iets zouden te zien krijgen;
voorzeker waren de soldaten nog in Gheluwe, - of al moesten we tot Yperen gaan,
- we waren er nu in en we moesten er door - alle vrees was geweken voor opgewekte
nieuwsgierigheid.
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Gheluwe lag daar voor ons - een aantal lage, rooddakige huizen rond den hoogen,
breeden, vierkanten toren. 't Were was aan 't opklaren en de zonne kwam er door,
heel ver en laag tegen het westen. De oude toren stond hel verlicht in oranjegloed
en heel 't gevaarte scheen iets ontzaglijks in zijn eenigheid tegen dien valen hemel.
't Rood der daken kletterde boven het wit-blauw der
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gevels en met de bruinrosse boomen en de menigvuldige schakeering van bleek-geel
en donkerder groen der vruchten, vormde 't geheel een allerprachtigst tafereel
overstroomd met zonnegoud.... zoo vredig, zoo gerust in heilige afzondering lag dat
vlaamsche landschap in dien laten namiddag.... maar 't was oorlog en tot hierdoor
was het dwaze, misdadige menschenspel die schoone rust komen storen!
Daar viel zoo waarachtig een schot! nog een en nog meer - drie, vier, gestadig-aan
voort. 't Was ineens uit met 't bewonderen van tafereel en landschap en 't was gauw
vergeten, 't geen me als schilder had getroffen, om alleen nog te denken wat me als
mensch te wachten stond, want nu scheen het me voor dezen keer iets ernstigs te
zullen worden. Jan sprong naar zijn stoomfluit en de wanhopige noodkreet galmde
weer heinde en ver. En medeen was het of het signaal gegeven was van het nakend
gevaar - ik zag de angstige gezichten der makkers, die uitkeken en te vragen schenen
wat er aan de hand was.
- Verdomme, gromde Jan, ik heb verschoten. De kerel zag bleek, maar, te oordeelen
naar 't kloppen van mijn hart, moest het met mijn blozen ook maar sober gesteld zijn.
- Trager rijden! commandeerde ik, en niet zoo hard fluiten. Jan trok het venster
open, doch waagde 't niet het hoofd buiten te steken, - hij luisterde gespannen om te
weten van waar de geweerschoten kwamen.
- 't Is gedaan, zegde hij met een zucht.
- Wat mag dat geweest zijn? Als het toch nog een tijdeke stil bleef, tot we zonder
ongelukken binnen geraken!
We naderden het dorp. De toren groeide en we konden welhaast bemerken, dat er
volk buiten stond in de straat. De stoomfluit hield niet op te huilen, ongenadig voor
onze ooren; - 't was alsof we 't ongeluk meebrachten en we de menschen op de vlucht
wilden drijven. Maar Jan meende dat het volstrekt noodig was en het eenige middel
om te beletten dat men op ons schieten zou. Ik liet hem dan maar begaan. Voor iedere
woning stonden de menschen buiten, en waren druk aan 't praten, doch ik kon goed
merken, dat niemand zich te ver wagen dorst en iedereen gereed was om met één
sprong weer binnen te zijn. De aankomst van den tram scheen hier eene gebeurtenis
van belang en we werden bekeken alsof we iets gewichtigs medebrachten.
- Pee staat aan zijn deure, zei Jan, hier zullen we gauw nieuws weten.
Die Pee stond rechts en links te loeren lijk een schuwe haas en als we juist rechtover
hem waren, zette hij de handen aan den mond en riep, altijd al rondkijkend, met
gebrokene woorden: Er gebeurt hier entwat, gasten!.... Schieten dat 't kraakt, heel
den achternoene! 't Liggen er al vijve dood in den depôt. Voorzichtig zijn. De
duitschen tegen de engelschen....
't Leek inderdaad maar al te ernstig. We waren nog een paar honderd meters van
het depôt af. Ons voornemen was om zonder verletten het machien te keeren en weer
weg naar Kortrijk toe....
De straat vernauwde en de menschen, die ons stonden aan te gapen, moesten zich
tegen den voorgevel gespannen houden om niet meegenomen te worden. Ze schenen
al om 't even bezig met 't vooruitzicht van 't geen er ons in het depôt te wachten stond.
Daar waren we aan de groote bane, die van Meenen naar Yperen loopt, en nu
konden we de gebouwen zien van het depôt. Er stonden een troepje menschen bij 't
hoekje. Dat was een geruststellend voorteeken. Jan hield met de eene hand de
stoomkraan en met de andere gaf hij altijd maar lament om te fluiten. Weer joeg de
zotte wind ons damp en rook in het wezen, zoodat we niets meer onderscheiden
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konden, en, als de smoor eindelijk opklaarde, waren wij de groote baan over en het
nauwe straatje door en de wijde poort binnen van het depôt.
Met een zucht van ontlasting sprong ik beneden om te gaan zien hoe het met mijn
makkers gesteld was. Ik vond ze dicht
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tegeneen, al door 't zelfde raampje zitten loeren. Ik zie nog altijd onderscheidelijk
het samenstel van heel de omgeving: een wit hoekgeveltje, waar zoo juist een glets
van de zon over gleed; een groen portaaltje, groene vensterluiken met witte gordijntjes
aan de ramen, en de dorpelingen die ons met nieuwsgierige oogen aankeken. Op den
hoek was er eene herberg, waar boven de deur in zwarte letters: In den Zoeten Toeval.
't Was inderdaad voor dezen keer waarlijk een zoete toeval, voor ons tenminste.
De tram had stilgehouden op een grooten koer, omgeven door hangars, waar
groepen tramwagens gereekt stonden en aan den overkant een gebouw dat aan een
station geleek. Daar kwam de chef haastig naar ons toe en uit de verte riep hij naar
Jan:
- Aanstonds de wagens in den hangar, en geheel tenden! We zijn al een tram kwijt
en ze zouden er wel nog een nemen. Toe spoed u - alles moet binnen!
't Waren wij die nu stonden te zien! - Hier blijven? Maar hoe zouden we dan weer
in Kortrijk geraken? Die chef had goed praten.... Free begon al met zijn beklag te
doen en onzen toestand voor te leggen en Broere kwam af met 't geen hij aanzag als
een doorslaand argument: - We hebben immers een kaartje heen en terug! zegde hij
tot den chef.
- Het spijt me zeer, antwoorde deze, maar ge zult toch wel inzien, dat het
onmogelijk is? Ik ben nog niet bekomen van de ontroering; - dààr, zegde hij stiller
en hij wees naar het bij staande gebouw, - daar liggen er vijf op strooi en mijn huis,
bezie mijn huis! het is doorschoten als een zeef! We hebben hier wat uitgestaan.
Kom, zie maar eens, en hij bracht ons in zijne woning.
't Leek een echte verwoesting: overal gaten, scherven, steen- en pleisterstukken,
alle ruiten kapot en glas overal waar we den voet zetten.
- Van den morgen is het begonnen, vertelde hij ons, de tram naar Kortrijk was een
kwartiertje vertrokken, ik zat hier in mijne keuken, en opeens vliegt de deur open en
daar stonden een aantal Ulanen voor mij. ‘Keine Engländer?’ vroeg er een. En zonder
naar antwoord te wachten liepen ze boven en onder, doorsnuffelden heel het huis en
waren in één vloek weer buiten. Met vrouw en kinders sprong ik in den kelder - en
zij zitten er nog in, en we zullen er den nacht in slapen - Ik ben nog radeloos; - in
dezen éénen dag heb ik meer afgezien dan in heel mijn leven. De duitschers waren
pas weg, daar kwamen de engelschen en dan weer duitschers.... En schieten dat
hooren en zien verging. Er lagen vijf dooden hier in 't ronde en de duitschers hebben
ze hier in de zaal gebracht. Toen ik den tram hoorde, ben ik weer fel geschrokken,
want ik dacht, ze zijn daar, en als ik u, door 't spleetje van mijn keldervenster, hier
op den koer zag staan, meende ik zoo waarachtig dat het engelsche soldaten waren
- ze zijn precies alzoo gekleed in 't bruin en dragen ook korte broeken. Voor 't eerst
schrikte ik bij 't gedacht dat men ons hier voor engelsche soldaten kon nemen en ik
had maar liever iets aan 't lijf gehad, dat minder op een uniform geleek.
Broere wilde den chef maar weer overtuigen, steunend op zijn recht om terug naar
Kortrijk gevoerd te worden.
- Geen denken aan! Er wordt niet meer gereden - we kunnen ons materiaal niet
aan 't gevaar blootstellen.... en ons personeel.... Maar wat zijt ge hier toch eigenlijk
naar Gheluwe komen doen? vroeg de man, die geen reden kon uitdenken om onze
aanwezigheid hier te wettigen.
- Om iets te zien - we wisten niet dat er gevaar was.....
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De chef liet daarop de armen vallen en met een bedenkelijk gezicht voegde hij er
bij:
- Als ik in uw plaats was, zou ik hier niet lang vertoeven, want we weten niet wat
er ons nog te wachten staat.... en we moeten het waarlijk niet gaan zoeken!
Dat laatste scheen mij met bedoeling gezegd en een verwijt omdat wij, uit ons
leute
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en zonder reden, het gevaar inliepen. En de man had geen ongelijk; op dit oogenblik
voelde ik het maar al te wel. Goed, maar wat moesten we nu aanvangen? We waren
hier aan land gezet en zonder gelegenheid om terug te keeren.... We verlieten den
grooten koer en waagden ons in het steegje, tewege naar de groote bane. Niemand
die een woord te zeggen wist en ik merkte in 't voorbijgaan den witten gevel der
herberg op den hoek en de zwarte letters van den.... Zoeten Toeval. Die me nu ironisch
bedoeld scheen. Er waren in heel de omgeving geen menschen meer te zien; ik merkte
aan 'k weet niet wat, dat er iets haperde; - er was een angstvolle spanning in de lucht
en ik kreeg het bange voorgevoel dat hier iets te gebeuren stond.
- Sta! riep ik, we moeten ons hier beraden wat we doen moeten. De deur van het
groene portaaltje was dicht, de vensterluiken waren dicht en de bewoners zaten
verscholen. Het zonnestraaltje danste nog op al die dingen, maar als iets onnuttigs,
iets dat met de gebeurende dingen niets te maken heeft.
We hoorden elkander asemhalen, maar raad kwam er niet voor den dag. Tot dat
Broere eindelijk een besluit nam:
- Hier, hierin, fluisterde hij en hij duwde een lochtingpoortje open waar we één
vóór één binnenslopen. We volgden het wegeltje tusschen de groentenbeddetjes en
kwamen aan de achterdeure van eene woning. Als ze nu maar niet gesloten was en
we binnen konden....
- Voorzichtig, smeekte Free. De klink werd gelicht en.... de deur ging open! We
trokken binnen erger als sluipmoordenaars. 't Was er stikdonker. Alleen merkten we
door de klaarte, die langs de opene deur binnenkwam, de pomp, een watersteen en
potten en pannen; - links een andere deur. Niets roerde, geen teeken van leven.
- Is er iemand? riep ik half bevelend, half smeekend.
Niets antwoordde, maar we openden toch de deur en we zagen een man en eene
vrouw in de woonkamer, die ons verschrikt aanstaarden. - Onzen Lieven Heere! gilde
het wijf, wat heb ik verschoten, 'k meende dat het soldaten waren. En zoo gauw ze
ondervond met burgers te doen te hebben, van de streek, was alle achterdocht
verdwenen:
- Kom binnen en zet ulder, zegde ze. De baas ook zag er danig ontsteld uit en hij
ook ging aan 't vertellen: Wij stonden aan de voordeur, gelijk iedereen, omdat we
geweerscheuten gehoord hadden al den kant van Meenen, als we al met eens
vensterluiken zagen toeslaan en al de menschen in huis vluchten. Wij zijn ook binnen
gekomen en zitten hier te wachten naar 't geen gebeuren gaat....
Free en Leute hadden al plaats genomen op een laag stoelke; Broere draaide rond
als een reus in dit nauwe omhein en krabde ongeduldig in zijn dunne haren.
- Een druppel! zuchtte hij; dat we nu maar een druppel hadden. Vrouwke, ware er
geen middel?....
- Ja, 't is hier staminee, meende de vrouw, - zeker kunt ge hier een druppel krijgen,
en twee ook.... Toe baas, bedien de heeren maar.
De man stootte zijn kloefen uit en opende de deur der gelagkamer en haalde er uit
de tapkast een pulle Oude Klare met glazetjes op een schenkbord. De perelende drank
liep als een sterkend vocht door onze keel; nog nooit heb ik er zoo'n deugd aan gehad.
- Nog een! vroeg Broere die meende het middel gevonden te hebben om zijn vrees
weg te spoelen. Leute was opgestaan en keek achteloos naar de voorwerpen in de
keuken om zich het uitzicht te geven dat hij in niets bekommerd was. Heel zijn
doening was in staat geweest ons te verschalken, ware 't niet dat hij zoo schromelijk
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bleek zag en het liedje, dat hij floot, zoo valsch klonk. Free vulde zijn pijp en klopte
ze weer uit al zuchtend.
- Ja, ja, begon Broere, wat zal er nu gebeuren? Hij haalde de vreeselijkste
veronderstellingen uit en zijn groote hand deed tee-
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kenende gebaren om zijn gezegde kracht bij te zetten.
- Is hier een kelder? vroeg hij opeens. Ja, er was er een, en de baas stond op om
er ons naar toe te leiden, als met één slag de deur openpoefte. We vlogen uiteen en,
eer we iets gezien hadden, zaten Leute en Free al in 't schotelhuis.
- De kelder! waar is de kelder? riep Broere in angst. Ik zat te wachten en gaf geen
acht op het kermen der vrouw; we hoorden stappen in de herberg en opeens een
heldere vrouwenstem die riep: Is er iemand? terwijl een bleuzend boerenmeisje
voorzichtig de keukendeur openstak.
- Och, menschen, 'k ben dood van alteratie, stamelde zij. 'k Was op weg naar
Meene toe, en aan de groote bane zie ik daar, links, een bende grijze soldaten die
alhierwaarts komen.... ik ben hier binnengesprongen om ze te laten voorbijgaan. Ze
zullen daar zoo gauw gaan zijn.... Dààr, daar is er al een!
't Meisje was waarachtig veel kalmer dan wij zelf en ik aanzag het als een verwijt
en trachtte mij wat te bedwingen. Stille, op de teenen, slopen we tot bij de glazen
deur.
- Kijk, kijk toch! fluisterde Broere, 't is wreed....
En inderdaad het wekte eene vreemde aandoening, dat eerste zicht van de duitsche
soldaten. Die kerels in 't grijs hadden iets gruwelijks, waarin ik geen menschelijke
wezens verkende. We zagen hoe ze dicht langs de gevels slopen, met haperende
stappen, vooruitloerend met angst in de oogen en 't geweer in de vuist, gereed tot
schieten.... Er was iets spookachtigs aan die verschijning. Ze bleven staan. Vlak vóór
ons raampje was er een groote, forsche kerel. Hij keek rond, naar boven, rechts en
links uit en veegde, in een vermoeid gebaar, met zijn mouw het zweet van zijn
voorhoofd. Ik vreesde maar dat hij 't oog had op ons raampje en dat hij ons ontwaren
zou. Er was iets verschrikkelijks in, dat we dat wreede gelaat op zoo'n dichten afstand
konden gadeslaan. De gekapte trekken, de diepe oogen onder dien helm, 't scheen
me iets zoo onwezenlijks, dat ik niet gelooven kon het waarlijk op een greep afstand
voor me te hebben; het deed me sidderen en ik kon er niet van wegkijken. De kerel
draaide en keerde, loerde beurtelings naar den overkant en weer naar ons toe. En dan
was het telkens alsof we ontdekt waren en we zonken ineen van schrik.
- Zou hij ons zien? vezelde Free.
We wrongen ons dichter bijeen en ik merkte hoe Leute achterwaarts wegdeinsde
en rondkeek alwaar hij zou buitengeraken. De reuzengedaante deed een stap nader..
- Godverhemelschedeugd! gromde Broere, we zijn eraan; hij heeft ons in de gaten!
De kelder? Godver.... waar is de kelder, Baas?
- Hier, alhier, stamelde Leute. - Wat is 't? wat is 't? - en eer het ventje uitgesproken
was of wist wat er haperde, voelde het zich meegesleurd met ons, de trappen af en
naar beneden in 't donker. Of we gesleerd, gesprongen of gevallen zijn, zal ik nooit
kunnen zeggen, - we hingen aaneen gelijk een kluwen en hielden 't geen we hadden,
tot we eindelijk grond genaakten. 't Was er donker en killig en stikkend, in dien
kelder.
- Toe, ievers een gat of opening! Ik ben mijn asem kwijt! riep Broere. We tastten
en wroetten lijk mollen, zonder iets te ontdekken, en in onzen angst robbelden we
overeen. Ik voelde 't koude zweet op mijn voorhoofd. Broere en zweeg niet en Free
zuchtte als een stervende:
- Daar buiten wachten ze renfort, stamelde hij, dan worden we bestormd en 't is
ons laatste!
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- We moeten ons alleszins ergens zien te verduiken. Hier bachten de tonnen. God,
hier liggen er patatten, we zijn gewonnen; meende Leute.
- Waar? waar? - Hier in den hoek! toe, allen eronder!
Met één greep zat Broere op den hoop en met zijn eendlijke armen was hij een
put aan 't grabbelen. Wij sprongen bij om te helpen,
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maar we wrochten nog altijd in 't donker en ik vrees dat de een vulde 't geen de ander
ophaalde. Broere zat er al in tot aan de oksels maar toen reuzelde de heele hoop naar
beneden en 't was te herbeginnen.
- Als ik maar een schop had, zegde hij.
Leute had nog niets anders gedaan tenzij rondgesnuffeld en eindelinge had hij een
blind vensterluikje ontdekt en losgekregen, zoodat opeens een straal klaarte ons
toeliet te zien wat we deden. Leute geleek waarlijk een kaboutermanneke in zijn
gejaagde bezigheden, gelijk hij daar rondspoeterde.
- Een schuppe! herhaalde Broere maar altijd; - dat scheen hem het eenige
reddingsmiddel. - Haast u, verdomde kleine krekel! Maar Leute en gaf er geen acht
op, hij stond bij 't venstergat, op de teenen, angstvol te luisteren. Hij keerde zich naar
ons en deed teeken dat we moesten zwijgen. Free en ik kwamen zien wat er haperde,
maar Broere bleef zitten tot aan zijn oksels in den aardappelhoop, gelijk iemand die
aan 't verzinken is. Op den koer hoorden wij zonderlinge geruchten, zware stappen
die naderden en weer verdwenen. De stilte eindelijk, die ons angstiger aandeed dan
geruchte, en dan op 't onverwachtst: Pan! een geweerschot en nog een.... Met één
wip schormden wij naar onzen patattenhoop. Maar Broere was er uit gekropen.
- Miliard-de-dju! vloekte hij, die sloebers schieten in de kelders, door de vensters,
- de kogels vliegen door de patatten lijk door de beuter, - wat voordeel om daar in
te kruipen?! Hier, ezels, hier bachten 't muurke! verstaat ge me niet? Hier bachten
dat muurke zijn we bevrijd - ze en kunnen hier aan ons niet!
- Neen's, zoolange dat ze ons in den kelder niet komen zoeken! vond Leute.
We taterden al dooreen, elk volgens zijn beste weten, maar we kropen toch dichte
bijeen bachten het muurke en hielden ons daar gelijk in een mollegat.
- Die luizaard van dien Djo, hij heeft het gevaar geroken en hij zit nu waarschijnlijk
ergens op zijn gemak....
- En wij zitten hier ons dood af te wachten ....Wat ezels, wat ezels dat we toch
zijn!
En drie uit dezelfde familie, zuchtte Leute, en hij bezag mij alsof het mijne schuld
ware geweest. Ik was inderdaad de oudste. en ik moest meer verstand gebruikt hebben.
- En pas getrouwd zijn! kermde Broere.
- En mijn vrouw en kinders! weeklaagde Leute. Hier vergaan in een kelder.... op
een stom boerendorp....
Achteraf beschouwd, klinken die dingen een beetje gek, en geen van ons allen die
nu nog gelooft of wil geweten hebben 't geen hij in dien kelder uitgesproken heeft
tenzij met de verschooning erbij: dat het niet ernstig gemeend was. Het was indermaar
al te ernstig gemeend; op dat oogenblik was alle snoeverij, alle overmoed voorbij en
de valsche schaamte hield ons in 't geheel niet meer tegen, onzen angst te uiten; geen een die er aan twijfelde of het was ons laatste oogenblik en dat is wel iets te
zeggen! 't Geen ons geval nog wanhopiger maakte, 't was 't belachelijke van onzen
toestand: vier sterke jonge kerels in een kelder te scharrelen om onder een hoop
aardappelen gedoken te geraken.... Waren we maar soldaat geweest met 't wapen in
de hand, in staat ons te verdedigen of ons leven duur te verkoopen; - ik heb inderdaad
nooit zooveel lust in mij voelen opkomen om te moorden, om eenige van die loeders
den kop te klieven.... Maar we voelden ons zoodanig ellendig, - we dachten aan ons
jong leven en aan dat stomme noodlot dat ons hierheen had gebracht; - er vloog van
alles door ons verschrikte zinnen. Angst en razernij wisselden elkander af en nu
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verwondert het me geenszins, als ik hoor dat iemand van schrik razend wordt en in
uitersten nood en vertwijfeling een wanhopige poging waagt om zijn leven te redden.
Ik geloof dat we zoo ver gezet waren, om tot alles in staat te zijn. We werden om ter
meest heldhaftig; de omstandigheden alleen
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waren ons ongunstig. Ik trachtte er, tegen mijn eigen overtuiging in, nog wat moed
te wekken:
- Toe, toe kwakkels, we zijn nog zoo ver niet; z'en schieten niet meer, - kwestie,
zijn ze misschien reeds vertrokken?- Hoor, hoor, zuchtte Leute, hier boven ons hoofd....
We luisterden gespannen, maar 't was zoo stil, dat we ons horloge hoorden tikken
in onzen zak en ons asemjagen nog beter.
- De duitschers zijn misschien hier in de herberg, fluisterde Broere, 'k heb iets
gehoord aan de voordeur; - kwestie, komen ze in den kelder niet zoeken naar
drank!?.... Broere scheen het er inderdaad op aangelegd te hebben om verschrikkelijke
veronderstellingen te doen; - waarop Leute dan de gevolgtrekkingen maakte:
- En als ze ons hier vinden? Wat gaan we zeggen?....
Ja, daaraan hadden we nog niet eens gedacht en 't moest toch op iets trekken en
we mochten elkaar niet tegenspreken, anders waren we voorzeker aanzien voor
spionnen en gefusilleerd....
- We zullen zeggen dat we patatten kwamen koopen, stelde Free voor. Maar dat
scheen ons nu zoo ongerijmd, dat we alle vier in een lach schoten.
- Patatten! gekte Broere met minachting, ze zullen ons voorzeker gclooven; - we
zien er nette patattenkoopmans uit!
- Ik weet iets beters, fluisterde Leute: we zijn naar Dadizele gekomen.... in
bedevaart.... om te dienen!
Broere schoot nu in een nog grooteren lach.
- Dienen, voor wat? vroeg hij.
- Hoe? voor wat? voor al wat ge wilt....
- C'est-ca, krekel, wij zien er nog al bedevaarders uit!
Maar Leute liet het nog zoo gauw niet los:
- Wat weten die duitsche soldaten wat wij zijn!
Broere was almaar aan 't proesten en, als hij eindelijk weer asem kreeg, stond hij
Leute te bezien en zegde:
- Dat en is nog zoo slecht niet, kerelke, en g'en gelijkt gij niet kwalijk aan een
paterke of aan een parochie-kosterke....
Maar Leute viel niet links:
- Ge hebt gij maar uw kletskop te toonen en de duitschers zullen seffens gelooven
als ge zegt een verkleede pater te zijn! Hij vunsde als een haantje en wilde Broere
niet meer bezien. Maar 't en was het moment niet om te gekscheren. Broere echter
kon het toch niet inhouden - hij scheen al zijn vrees vergeten te hebben en schudde
van 't lachen; hij deed alle geweld, kropte en beet in zijn mouw, maar heel zijn zware
lijf en zijn geweldige schouders gingen op en neer in de stuipen.
- Zwijg, verdomde uil, ze gaan ons hooren! Om de liefde gods houd u toch stil,
smeekte ik. Maar die veronderstelling van onze bedevaart, en dat hij moest doorgaan
als pater en Leute als koster, kon hij niet slikken; telkens hij zijnen kleinen makker
bezag proestte hij het uit en hij sloeg daarbij maar altijd met de hand op de knieën.
- Dag, broederken, loech hij, en hoe gaat het broederken?
Leute was om dood te vallen van gramschap.
- Zwijg, groote loeder, houd u stil, dikke balg! schreeuwde hij. Weer ging er
geruchte boven ons hoofd en medeen was het lachen bedaard en we kropen weer
dichter in ons hoekje. Nu verkenden we heel duidelijk dat het stappen waren.
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- Maar die stappen zijn zoo licht; - dat zijn geen soldatenstappen, merkte Free.
- Gij kwakkel, meent ge misschien dat ze zullen stampen of nutteloos geruchte
maken om te verraden dat ze er zijn? Ze zullen op ons vallen lijk de kat op een muis.
Hebt ge dien leelijken, grooten duivel niet gezien hoe hij keek door 't vensterke? Had
hij ons in de gaten, ja of neen?
Elk wist weer het zijne, zonder dat er iets uitkwam alevenwel om uitkomst of
zekerheid te krijgen en aan gezond verstand ontbrak het ons nog wel allermeest, want
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Broere's inbeelding nam al hoogere vlucht in 't verschrikkelijke en hij haalde het van
alle duivels uit om ons zijn eigen bangheid op te draaien. Ik weet nog heel goed,
welk een fataal uitwerksel het op mij te weeg bracht en ik niet meer onderscheiden
kon wat er mogelijk was of waarschijnlijk. En dat zotte afwisselen van angstvlagen
met het onbedaarlijkste lachen is niet te gelooven, hadden we het niet medegemaakt.
En het akelige gevoel in dien donkeren, vochtigen kelder met die patatten.
Meteens hoorden we geruchte heel in de nabijheid, - iets dat men verplaatste en
dan het piepen van iets dat opendraaide.
- 't Is aan de voordeur, beweerde Leute. Maar op het zelfde oogenblik hoorden we
een grendelstoot, een stamp en de kelderdeur bonsde open. We hadden echter geen
tijd om veel beschouwingen te maken of onzen schrik te uiten, want een blijde
vrouwenstemme riep: Toe, toe, ze zijn weg! Ze zijn vertrokken!
Gelijk ik niet te zeggen wist, hoe we in dien kelder gekomen zijn, weet ik al
evenmin hoe wij eruit kwamen. Alleen weet ik nog hoe die stem voor ons was iets
als het teeken der verlossing - de overgang van dood tot leven - iets zoo onverwachts,
zoo plots, zoo onwaarschijnlijk als in een vertelsel van Duizend-en-eenen-Nacht; en het moet op ons alle drie denzelfden indruk gemaakt hebben, want als gedwongen
door een veer die losspringt, waren we alle vier tegelijk rechtgesprongen en als een
kluwen bleven we gestropt steken in het nauwe deurgat boven de keldertrap. We
wilden er al ineens uit en 't was van buigen of barsten, liever dan dat er een van ons
vieren een duim breed zou toegegeven hebben: elk hield 't geen hij had en leed 't
geen hij kon. Maar 't geen ik gevreesd had, gebeurde: die vier kerels als beren, duwden
zoo geweldig dat de houten weeg begaf; het planken beschot waartegen ik gedogen
werd gaf een kraak en 't was medeen uit met drummen: Leute rolde neerwaarts en
wij kregen openinge genoeg om boven te komen. - we waren verlost! In de keuken
was het meisje reeds aan 't vertellen wat er voorgevallen was. De duitschers waren
voorbij; ze stonden daar bijeengetroept, een drie honderd meters verder, te midden
de groote bane van Yperen. 't Meisje had heel den tijd door 't venster geloerd tot ze
allen voorbij waren, dan had ze de voordeur geopend om de bane op te kijken of ze
wel weg waren; - 't geruchte van die opengaande deur had ons al dien schrik
aangejaagd! 't Gevaar scheen voor 't oogenblik geweken; - de baas kwam ook voor
den dag en hij riep naar zijn vrouw: Kom maar van onder den pompebak, 't is gedaan!
't Wijveke kwam uit al kermend, dat ze er de dood van doen zou en dat ze heel
den tijd onze-vaders gelezen had om er toch levend te mogen uit komen En wij
stonden daar nu lijk vier groote poepgaaien, beschaamd en bevreesd nog en onbesloten
aangaande 't geen we nu zouden uitrichten. We waagden ons in dat nauwe steegje
om uit te kijken waar er niets te zien was, tot de baas ons deed binnen komen in de
keuken om nog wat te schuilen.
- Maar in de wereld toch, waar hebt ge u alzoo bevuild en smerig gemaakt? riep
het wijveke als ze ons bezien had.
- Ja, waar hebben we eigenlijk gezeten? hakkelde Broere, in de pet.... pet.... pet....
't was er zoo donker en daar hebbe we rondgeronsd. De patatten kwamen niet te
berde.
We zagen er inderdaad schandalig bezet uit en waren besmeurd van kop tot teenen.
Ik vroeg nog om Broeres handen eens te mogen zien maar hij was al vertrokken naar
de pomp en aan 't wasschen.
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- Toe, moederken, riep hij met gemaakte opgewektheid, haal de flesch maar uit,
we gaan al ons alteratie wegspoelen!
't Was maar, dat de avond begon te vallen en dat we moesten denken hoe hier weg
te geraken; - ik merkte niet, dat iemand van ons veel lust had om aan te zetten,
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maar er moest toch iets gebeuren. Eindelijk, na lang beraad, waagden wij het de
voordeur te openen en met den top van den neus eens buiten geloerd. Alles over heel
de omgeving was stil, maar ginder, een drie honderd meters verder, stonden de
duitschers nog altijd op de zelfde plaats; - hun bajonetten glommen in de slapengaande
zonne. De deure van den Zoeten Toeval ging ook open. Alhier, aldaar een mensch
kwam buiten gekropen. Een boerenjongen dwarste op zijn duizend gemakken de
straat, zonder dat iets gebeurde; - dat was voor ons het teeken gelijk de duive voor
Noach, dat de wereld weer begaanbaar was.... en we waagden ons buiten, of we
zouden ons buiten gewaagd hebben, want eerst moesten een aantal voorzorgen
genomen worden! In alle geval niet aan engelschmans gelijken, dat was 't
voornaamste. De bruine regenmantels uit en in een pakje opgerold en onder den arm
geduwd; de wandelstok dichte tegen 't lijf - 't was maar dat we met ons slobkousen
niet wisten wat aanvangen, want om met ons korte broek en de bloote beenen te
loopen, was misschien nog gevaarlijker dan anders. En nu maar vooruit! Ik was de
eerste. Ik stapte niet te traag en niet te rap.... om mij eene behoorlijke houding te
geven van onverschilligheid. maar ik moest al doen en inspannen wat mogelijk was
om flink op de beenen te blijven en uitloeren, dat ik deed - zonder mijn hoofd maar
een zierken te wenden, in de richting waar de duitschers stonden, waar ik dan ook
niets dan een stuk grijs en onderscheidde. Aan de omdraai, in 't kleine straatje wachtte
ik de anderen, die één voor één, op een ordentelijken afstand - om geen argwaan te
verwekken, - mij volgden. Dan vertrokken wij; gezamenlijk loopen dorsten we niet,
want, had er ons een soldaat moeten zien, we kregen voorzeker een kogel achterna,
maar we pakten groote schreden, zonder ommezien en zonder een woord te spreken.
Ons eenige begeerte was: hier weg te geraken - zoo gauw mogelijk uit die atmosfeer
van angst en ontsteltenis verlost te zijn. Zoo hielden we het een kwartier lang uit en
dan hielden we stil in het open veld om asem te halen. Van nu voort voelden we ons
veel veiliger op de breede bane. We durfden nu en dan al eens achteruitkijken om te
weten altijd maar: of er niemand ons op de hielen zat! Raadgevingen kregen we van
malkaar genoeg en iedereen wilde 't best weten welke voorzichtigheids-maatregelen
er dienden in acht genomen te worden. Voor den eene gingen we te dicht bijeen en
voor den andere te wijd....
- Ik en Broere zullen voorenop gaan, en van malkaar niet gebaren, stelde Leute
voor. Maar Broere vond, dat er nu zooveel niet meer aan gelegen was en 't ergste nu
toch voorbij was want volgens hem was het aan het toeval, aan een haarke dat we
ons redding te danken hadden; bij 't inkomen van 't dorp daar in dat straatje, als wij
de groote bane overgesteken hadden en niets anders dan die gruwelijke stilte ons
verwittigd had dat er iets gaande was. Waren we dan maar achteloos de bane
overgesteken, wel hemelsche deugd, op dat zelfde oogenblik moesten de duitschers
ons zien, ons voor engelsche soldaten nemen en schieten! Wij zouden de slachtoffers
geweest zijn van een fatalen misgreep, maar nu lagen we misschien al te koelen. We
waren inderdaad, maar zonder het te weten, gelukkiglijk heel haarnaar bij ons dood
geweest, - en dat gaf ons nu een gevoel van opluchting, met iets erbij als eene
kriezeling van genot.....
- Zwijg er nu maar over, bromde Free. Djo zal niet weinig met ons den gek scheren,
als hij hoort in welke lakens wij gezeten hebben. Ik heb er mijn buik vol van en 'k
zou voorstellen om geen een van ons er een woord aan de vrouwen van te vertellen....
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Toen we aan de Vijf Wegen kwamen, was het omtrent geheel donker. Ginder op
de hoogte moesten we den zijdsweg inslaan naar Moorseele. Wat voelden we ons
nog ver van huis! In zulk geval eerst weet men wat het
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te zeggen is een afstand van vier uren te voet afleggen.... voor ons die gewend waren
meestal in auto alle verten te verslinden. Er werd dan ook al naar hulpmiddelen
gezocht; - de een wilde in Moorseele een rijtuig nemen, of misschien was er nog
middel naar Kortrijk te telefoneeren om hulp?.... Broere en Leute zouden nu maar
voorop gaan en zien wat er te krijgen was, of te doen.
Aan den einder, tegen 't westen, bleef er een purpergele klaarte boven een
donkergrijze wolkenbank, die al den hoogsten kant in 't groen wendde en in den
blauwdonkeren hemel versmolt. Hier en daar pinkelde er al een sterre en rondom
ons, over de vlakte tusschen de hooge boomen langs de bane, het vale landschap met
huisjes, die schenen tegen den grond gegroeid en geheel weggesmoord, met een
schamel lichtje dat het zieltje leek van elke woning - het eenig teeken van menschelijk
leven. De indruk van dien avond is me bijgebleven als iets heel bijzonders - iets als
een gebeurtenis die mij een ander inzicht heeft gegeven over heel de wereld. Het
was alsof er voor mij een groot doek opengerold was, waarachter het eerste bedrijf
van het verschrikkelijke drama aanvangen zou en waar de gruwelijke, grootsche
schoonheid gemengd was met de schromelijkste ellende, bloed en lijden.... Daar
kreeg ik voor 't eerst het besef, wat er ons schoone Vlaanderen te wachten stond.
- Toe, fluisterde Free, de anderen zijn al ver, we moeten ons haasten om hen in te
halen. Ik gaf mijne mijmeringen op en we stapten zwijgend over den smallen zandweg
die voor onze voeten heenkronkelde in de duisternis. Aan de bane van Meenen naar
Roeselare ontmoetten we zwaargeladen wagens en van de boevers vernamen we:
dat Meenen krioelde van duitsche soldaten. Patroeljen doorkruisten heel de streek;
- voorzeker stonden ons nog gebeurtenissen te wachten. We zagen in de verte een
lichtje flikkeren in den nevel en als we het bereikt hadden, zagen we dat het eene
herberg was waar een aantal menschen buiten stonden naar iets uit te kijken. De
bazinne vertelde dat daar zooeven Ulanen geweest waren, die eten besteld hadden;
een brood en een stul boter had ze hun voorgezet, en tot groote verontwaardiging
van de vrouw, hadden de uitgehongerde soldaten het brood te keere gegaan en er de
boter op gesmeerd in schellen van twee vingers dik! Ze waren gelukkig vertrokken
zonder iemand kwaad te doen. Met een zucht wees de bazin ons het overschot van
den boterstul die nog op tafel stond.
We aanhoorden allerlei vreeselijke vertelsels van de verbauwereerde boeren, terwijl
we een glas bier dronken; daarna vervorderden we onzen weg. Te Moorseele vonden
we alle huizen dicht, geen levend wezen te zien. De eenzame straatlantaarn moest
ons den weg wijzen en we trokken door de lange baan lijk spoken en trachtten er
tusschen die dubbele reek huizen zoo weinig mogelijk geruchte te maken. Wat een
angst en verschrikking was er niet gescholen bachten die gesloten deuren en hoe
lagen de bewoners er niet te beven in hun bed! Op de plaats, bij de kerk, vonden we
Broere en Leute op ons staan wachten. Geen rijtuig te vinden - natuurlijk. Bij den
bakker wilden ze nog aankloppen, die had een gespan, en kon ons voeren; 't zou nu
maar te zien zijn of we hem ertoe konden overhalen? Ik hoor nog altijd het schamel
geling van het belletje, dat geweldig rinkelde toen we het winkeldeurtje openstaken.
In 't half donker ontwaarde ik, op den disch, den koperen koffiemolen, den eerden
mostaardpot, de glazen kaasstolp, papieren zakken en dieper, tegen den muur op
planken, bakjes en laden met winkelwaren en brood. Er heerschte een mengeling
van geuren, die voortkwamen van koffie, haring, zeep, petrool, engelsch leer en
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verschbakken brood. Het belletje was nog altijd aan 't rinkelen als de nevendeur
openging en, te midden den binnenvallenden lichtstraal, een oud vrouwken verscheen,
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dat ons verwonderd en bang bekeek, boven zijn groot- ronde brilglazen. Met dat we
onze gelegenheid uiteen gedaan hadden, was de vrees verdwenen en we moesten
binnen komen in de keuken; - een gezellige woonkamer waar een kachel te gloeien
stond ende pappot te koken - Zet ulder, Gusten zal hier gauw gaan zijn, zegde het
wijveke. We zetten ons bij het vuur en voelden ons veilig lijk thuis.
- Mijnen beer begint te dansen! merkte Leute en dezen keer vond hij algemeene
instemming; moederke moest broodjes ophalen met kaas en bier en we aten er
smakelijk, in afwachting dat Gusten zou thuiskomen. Gusten kwam inderdaad, we
maakten akkoord en eenige minuten later zaten we in de dokkerende broodkar. Het
was pikdonker, we zagen niets meer van de bane en 't begon te regenen, maar wat
kon het ons nog schelen ook? We lieten het water striemen op de kappe en we hielden
ons dicht tegeneen, geklutst en geschokt en elk bij zijn eigen gedachten, die voorzeker
alver hetzelfde voornemen inhielden: om niet meer te herbeginnen aan nieuwe
avonturen.... met de welgezindheid om heelhuids en veilig te huis te komen. We
reden door de plaats te Gulleghem, zonder iets te ontmoeten en aan de laatste huizen
nam Gusten de zweep op en wakkerde zijn klepper wat aan met een - ‘Juu, Jules,
juu!’ En het sukkeldrafje hernam over een eindeloos langen steenweg.
We waren half ingedommeld, als we opschrikten doordat Gusten een geweldigen
snok gaf, die heel 't getrek ineens staan hield.
- Kijk, daar! riep hij ontsteld, ginder aan de lantaarn....
We zagen inderdaad een groep ruiters op ons afkomen en Gusten had juist den
tijd om zijn gespan op den zomerweg te keeren en de vreeselijke spookgedaanten in
hun wijde mantels gehuld, schoten met gevelde lansen voorbij. De voorman had ons
een straal van zijn zaklamp toegeworpen en de anderen hadden ons zelfs niet bezien.
In die duisternis en in dien gispenden regen, renden ze voort, als razende duivels....
't Was alles bliksemsnel gebeurd en voorbij en onze bakker had er 't meest door
verschoten want het was zijn eerste ontmoeting - wij gebaarden tenminste er al wat
in gehard te zijn, na zulk een dag....
- Ba, ba, schertste Broere, we zijn er al aan gewend! Die nieuwe alteratie had ons
alevenwel heel wakker geschud, en terwijl Jules zijn drafje vorderde, gingen we luide
aan 't praten, nog te meer om onzen bakker gerust te stellen, die anders nog mocht
in den zin krijgen zijn akkoord te breken en ons hier af te laden om naar huis te
keeren. Maar de man scheen ons plichtgetrouw en eerlijk.
't Geen ons onverklaarbaar bleef was: hoe dat die duitsche soldaten hier op die
vreemde streek, in 't pikdonker zoo goed den weg wisten? Ze reden immers zonder
zoeken of aarzelen en sloegen vast den weg in naar Moorseele.... zonder gids of
leidsman.
- Als onze garde-civiek hier nu nog was, zouden die Ulanen toch zoo ongestoord
niet vooruitrukken! zegde er een half schertsend.
- Toe, laat dat potje nu maar gedekt, vermaande Broere, die er alles van wist, omdat
hij de doolwegen der burgerwacht had meegemaakt, tot Brugge toe!....
Daar onder de kappe van die bakkerskar werd verder nog over veel dingen
geredekaveld: vrees en bange verwachting voor de toekomst en hoop op een
vermoedelijken goeden uitval met duizenden veronderstellingen en meeningen; die
beurtelings betwist werden en afgestreden - eensgezind alleen in de overtuiging
waren we: dat het onvermijdelijk zoo komen moest en dat wij belgen onzen plicht
hadden gedaan en de bewondering van de wereld hadden afgedwongen.
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Naarmate wij de stad naderden, verdween alle vrees en onrust en aan het gesprek
kon men duidelijk merken, dat, met de veilig-
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heid, de overmoed weer bovenkwam, want van nu voort was er niemand van heel
het gezelschap, die ooit vrees had gekend, behalve de bakker misschien, omdat hij
't gevaar nog weer moest inloopen, wilde hij thuis geraken.
Wij bedankten en betaalden Gusten en namen afscheid. Onder ons was het wel
overeengekomen en beloofd: met geen enkel woord aan de vrouwen of aan Djo over
onze avonturen te vermonden. Maar de historie vertelt, dat, zoo gauw elkeen van
ons in de gezellige woonkamer bij de vrouw aangeland, het eerste was om 't geen
op het hart lag met overvloed van woorden en teekenende gebaren mede te deelen,
- we hadden ten andere in ons den nood om onze gelukkige thuiskomst te vieren en
hoe kon dat anders, als we niet vertellen mochten, hoe we aan duizenden gevaren
ontsnapt waren?....
Heel dien nacht heb ik gedroomd van duivels en kommiezen, heb heele legers
gezien, meegevochten, levend en dood geweest en mij zoo wreed verweerd, dat ik
telkens in zweet en tenden asem wakker werd.
Dat was nu onze eerste ontmoeting met de vreemde soldaten, en eigenlijk onze
eerste ondervinding van den oorlog....
't Was te laat geworden en ik mocht het van mijn vriend niet verlangen - maar eer
we slapen gingen, had ik hem toch reeds de belofte afgedwongen dat hij me bij een
volgend bezoek, zijne tweede en verdere ‘Ontmoetingen’ vertellen zou. Onder het
rooken van eene laatste pijp, gaven we elkaar onze persoonlijke inzichten en
beschouwingen ten beste.
Wat was er inderdaad al niet gebeurd sedert die eerste ontmoeting, die iedereen
op zijn manier ondergaan had.... Maar hoe ze ook waren, - al om 't even blijken onze
opvattingen, gewaarwordingen en handelingen van toen, voorbarig, overdreven en
opgewonden; - 't is met een vergoelijkenden glimlach, dat we neerzien op 't geen we
dien eersten tijd gedacht, gedaan en gepraat hebben! We wisten eenvoudig niet wat
een oorlog was en nu weten we er toch al iets van.
Mijn vriend is 't met me eens en uit onze verdere redekaveling blijkt als
slotbeschouwing, dat we in dees laatste maanden meer menschenkennis en
levenswijsheid hebben opgedaan dan in al de jaren van ons vorig bestaan te zamen;
ja, dat men eigenlijk eens in zijn leven een oorlogstijd meemaken moet of dat men
anders honderd jaar oud worden kan zonder maar te vermoeden wat een oorlog onder
de menschen teweeg brengt.. zelfs bij dezen die niet meevechten en die ver van de
vechtlinie leven.

Loutering,
door Amélie de Man.
I.
Aanhoudend, als in driftig ongeduld, trilde de schel van de telefoon.
‘Lidia! Lidia!’ klonk geïrriteerd de stem van Mama uit de eetkamer. ‘Ga toch eens
antwoorden!’
Lidia's gezicht vertrok tot een uitdrukking van verveelde ergernis. Met opzettelijke
kalmte zette zij de glazen vaas met weelderig volle bleekrode anjers waarin zij het
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water had ververscht, op het lage salontafeltje te midden van kleurige doosjes en
pronkdingskes en liep terug naar de gangdeur.
Voorbij de open deur der eetkamer sprak zij zich even uit:
‘Waarom moet ik er altijd heengaan? De meiden zijn er immers’.
Doch in de vaagduistere gang onderscheidde zij de lange gestalte der keukenmeid
aan de telefoon.
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‘Pronto! Pronto!’ Een opnieuw schelgetril.
Doelloos liep Lidia verder. Een sleutel knarste in de huisdeur die in een verwijdend
lichtvlak openging. De kamermeid kwam binnen, het blozend gezicht tevreden
glimlachend, een pakje brieven en kranten in de hand.
‘Is er iets voor mij, Annita?’ vroeg Lidia.
‘Er was een brief, signorina’. Het meisje zocht, haalde den brief tusschen de andere
uit. Gretig vatte Lidia hem aan, herkende dadelijk het schrift. Van Grazia uit Bologna.
Snel liep zij haar kamer binnen, onderwijl den brief openscheurend, zette zich
voor de tafel en begon te lezen. Haastig, met weinig aandacht doorliep zij de met
groot schrift gevulde bladzijden. Eindelijk, hier was wat zij heimelijk zocht en hoopte:
‘Weet je dat iemand dien ik niet wil noemen, als tweede luitenant naar het front is
vertrokken?’
Meer niet. Lidia las den brief uit, vouwde hem dicht en schoof hem in de enveloppe
terug. Toen wendde zij zich om en staarde naar buiten.
Ja, zij wist het wel. Kennissen die zich vermaakten met wroeten in haar leed en
vernedering, hadden het haar reeds geschreven, meer dan een week geleden.
In een drang tot bewegen stond zij op, ging voor het raam staan en zag uit naar
het zonnige plein. Een kar hotste zwaar ratelend voort, een huurrijtuig reed voorbij,
getrokken door een loom sjokkend paard met hangenden kop. Twee vrouwen
drentelden behaaglijk, kinderen schreeuwden spelend, schooljongens stapten
redeneerend, de boeken in den arm. Rechts lag het breede Corso d'Italie uitlokkend
in het zonlicht, de kale boomen recht en roerloos. Blauw was de lucht, verbleekend
hier en daar onder wit wolkenwaas, dat zich in plekken donkergrijs verdichtte.
Even zuchtte Lidia onder den drang der opkomende herinneringen en steunde het
hoofd met de handen.
Als een kwellende afmattende last drukte haar de aanhoudende strijd. Zij mocht
niet betreuren en betreurde met knagend verterend verlangen. Zij moest verachten
en verfoeien een onwaardige die haar onvergeeflijk en laaghartig had belasterd en
beleedigd en zij had lief, ondanks alles en ondanks zich zelve....
Zoo laf was zij, zoo geheel zonder eenig gevoel van trots, van eigenwaarde....
Dikwijls trachtte zij door scherp ware, ook wel overdreven zelfkritiek zich te
prikkelen, tot verzet, tot weerstand, tot verlangen om sterk te zijn.... Doch het waren
woorden, niets dan woorden, die haar verstand raakten, niet haar gevoel.... In haar,
onbereikbaar, onkwetsbaar voor alle redeneering bleef het verlangen, het ontembaar
verlangen, dat maar wenschte niet meer te strijden, zich uit te vieren, triomfeerend
zich te bedelven in slaafsche laagheid....
Eerst had zij gemeend, hardnekkig gehoopt dat het niet waar zou blijken, een
verzinsel van haar familie in complot met Grazia's vader om haar van hem te scheiden.
Het was zoo mooi geweest. De wintermaanden door had zij getreurd om de
verkoeling die hij toonde, en zich opgelegd van hem af te zien. Doch in het voorjaar
was hij in Rome gekomen en had haar teruggewonnen, geheel en al teruggewonnen,
haar blijheid en levenslust doen hervinden, dat zij haar geheele toekomst, één vreugde
belovend, opsloot in hem. Toen, na zijn vertrek, niets meer. Geen brief, geen teeken
van zijn denken aan haar. Een vreemde stilte, die haar eerst verontrustte, weldra haar
beklemde met angstig onheilsvoelen, een ondraaglijke spanning, een wanhopig
hunkeren naar eenig bericht. En plotseling de onverwachte slag, een brief van Grazia's
vader, in wiens huis zij hem had leeren kennen, om haar te waarschuwen dat hij haar
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brieven in de café's van Bologna in 't publiek voorlas en zich beroemde alles van
haar verkregen te hebben....
Met saamgeknepen mond boog Lidia het hoofd, als bukte zij zich onder de pijn
die zij opnieuw voelde, gruwend bij het her-
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denken. Hoe had zij het kunnen dragen? Beroofd van het eenigste dat zij bezat, van
de liefde die aan haar leven waarde gaf, vernederd en bedrogen door wie haar lief
was boven alles en boven ieder.... En waarom? Waarom? Die vraag herhaalde zij in
haar wanhopig schreien. Waarom handelde hij zoo? Wat baatte het hem? Met welk
doel had hij schande over haar gebracht? Hij had dus nooit van haar gehouden, het
was van hem een spel geweest. Vol zelfvoldoening had hij haar veroverd, haar toen
veronachtzaamd, om te zien hoe ver hij kon gaan, zich vermaakt, genoten van haar
kwalijk verborgen leed, toen haar teruggewonnen, om zich te overtuigen van eigen
macht, en daarna.... Hoe laag en leelijk was de wereld, hoe bitter het leven....
Haar moeder had met geen woord noch in het begin noch in het vervolg het
voorgevallene ooit tegenover haar aangewend. Mario, haar broer, evenmin.
Zij begreep dat de beide getrouwde zusters het wisten, - Rina die in Bologna
woonde moest het weten. Dit zwijgen had haar leed verscherpt. Zij gevoelde er
verachting in. Van Grazia wist zij dat Mario van hem haar brieven had teruggeëischt
en verkregen. En niemand van haar huisgenooten had ooit van die correspondentie
geweten. Geloofde haar moeder, geloofden haar broer en haar zusters dat alles waar
was wat hij vertelde? Als een onwaardige gevoelde zij zich buitengesloten uit hun
beraadslagingen. Een jaar was verloopen. Nog scheen haar moeder niet geheel
vergeven te hebben. Uiterlijk behandelde zij Lidia als voorheen. Doch Lidia voelde
wantrouwen, een onuitgesproken toespeling nu en dan wanneer haar minder vrijheid
werd toegekend dan gewoonte was voor een jong meisje van haar jaren.
Die hoop, de dwaze onuitroeibare hoop dat alles een verzinsel zou zijn, dat hij
onschuldig was... Eerst langzamerhand had zij zich overtuigd... Doch nog altijd
begreep zij niet... Die dag op de wedrennen in Bologna, verleden herfst... Zij was
met Grazia en Carlo Mazzoni kwam gretig vertellen: ‘Hebt u gezien wie hier is?
Mengarini!’ Lidia vond de kracht losjes te zeggen: ‘Waarlijk? Dan heeft hij ons zeker
niet opgemerkt, want hij is nog niet gekomen om ons te groeten.’ Grazia, de stille,
begon eensklaps te babbelen met een levendigheid die Lidia niet van haar kende. En
Lidia zag Rina's schoonzuster, de boostongige Bice Cardini te midden van een groep
vriendinnen pratend in de richting waar Mengarini haar was aangeduid en hoe nu de
eene de andere tersluiks omzag naar haar... Grazia, de lieve, goede, die zich in
waarheid een vriendin had getoond, beweerde moe te zijn, vroeg of Lidia meeging
theedrinken bij Maiani. Zoo waren zij heengegaan, in de tram, en hij had een rijtuig
genomen en was gevolgd, zoodat zij beiden het plan opgaven en naar Grazia's huis
gingen, dat sedert hij Lidia verried voor hem gesloten was gebleven. Waarom had
hij haar gevolgd? Waarom, altijd waarom... Die vraag, die hoop bevatte, het feit dat
hij haar had gevolgd, wekten een gloed in haar, een verlangen dat zich uit zou willen
snikken in een bede om medelijden, om goedheid.
En nu was hij daar ginds, kwam misschien nooit weer terug... Zoovelen immers
kwamen niet terug, vooral van die tweede luitenants... Zou het maar niet beter zijn,
als hij dood was?
Lidia voelde de gedachte aan, verwonderd dat de voorstelling haar zoo weinig
pijn gaf, alleen weemoed bijna weldadig... Zij had meer gekend die bedriegelijke
oogenblikken van onverschillig-voelen, als was haar vermogen om pijn waar te
nemen soms tijdelijk verstompt.
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De stem schrikte haar op van haar zuster Maria die met het kleintje bij hen logeerde.
Zij trad van het raam terug en liep de kamer in, haar zuster tegemoet die door de
open deur binnen kwam, kleine schrale
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nietige gestalte, door het moederschap ontfrischt, geheel onbelangrijk, en waarop
het hoofd groot scheen met de hoekige gelaatstrekken en het onbevallig gekapte
donkerblonde haar.
‘Kleed jij je nog niet, picenia?’ vroeg zij.
‘Ik wou juist beginnen,’ antwoordde Lidia. ‘En jij Mima?’
Maria was naar het raam gegaan en een gordijn op zijde schuivend tuurde zij naar
buiten.
‘De Bibina is nog niet terug,’ zei ze. ‘Als ze komt zal ik mij moeten verstoppen,
anders laat ze me niet weer gaan. Ze is zoo lastig vandaag.
Lidia had haar blouse afgelegd, en een kapmantel omgeslagen. Voor den spiegel
staande begon zij zich de haren los te maken.
‘Su, Mima,’ vermaande zij, ‘ga je kleeden. Anders moeten wij op je wachten en
dan is Mario slecht gehumeurd.’
‘Ja, ja, ik ga!’ zei Maria haastig, als opgeschrikt uit haar overdenkingen. Achter
Lidia langs liep zij heen.
Lidia bond de blonde haren opnieuw te samen en bevestigde ze in de gewone
knoop achter aan het hoofd. De lijn van die golvende haren was haar eenige sieraad.
Ze zag er flets uit. Ongeduldig wreef zij zich de wangen, tot er wat kleur op kwam.
Toen liep zij naar de badkamer. Daar bezag zij zich opnieuw in den spiegel en fronsde
ontevreden de wenkbrauwen tegen haar beeld. Doch met een spottend lachje wendde
zij zich af en begon haar handen te wasschen. Wat deed het er toe? Er zou immers
niemand zijn bij Latour. De ouden en de afgekeurden en de gewone embusques. De
goeden waren allen vertrokken.
Zij ging naar haar kamer terug en verzorgde haar handen. Terwijl zij zich kleedde
hoorde zij het gerucht van de huisdeur die werd geopend.
‘Ben je haast klaar, Lidia?’ vroeg hij in het voorbijgaan.
‘Dadelijk!’ antwoordde zij.
Haar broer was thuis met veertien dagen verlof van het front. Een blijde weldadige
rustpooze na de afmattende strakke angstspanning, het benauwde voortdurende
uitzien naar een mogelijk onheilsbericht... Toch waren zij langzamerhand ook daaraan
eenigszins gewend geraakt. Na zijn vertrek zou dat alles weer opnieuw beginnen,
dacht Lidia met een zucht. Voor dezen middag had hij haar beiden uitgenoodigd om
met hem te gaan thee drinken bij Latour.
Terwijl Lidia haar hoed opzette, hoorde zij het kleintje thuis komen. De kindermeid
met het schreiende kind op den arm liep door de gang voorbij, naar de kamer van
Lidia's moeder.
Als Minsa zich nu maar niet vertoonde, anders zou er van uitgaan vooreerst niet
komen.
Een deur werd gesloten, het geschrei verdoofde. Daar kwam Mario uit zijn kamer
terug.
‘Ik ben klaar, weet je!’ riep zij, om zijn ontevredenheid te voorkomen.
‘'t Is goed,’ zei hij en klopte aan de deur van haar zuster.
‘Ecco! Ecco!’ riep de stem van Maria. ‘Een halve minuut!’
Lidia glimlachte en terwille van haar zuster draalde zij nog even. Eindelijk nam
zij haar tasch en handschoenen op en trad de gang in, juist toen Maria geheel gereed
te voorschijn kwam.
Mario stond voor de gangspiegel zijn toilet te inspecteeren.
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‘Zijn we klaar?’ vroeg hij. ‘Dan gaan we.’
Zij gingen de huisdeur uit, de trap af, de gang door, waar de portier buigend en
glimlachend groette, en de straatdeur uit naar buiten. Op den hoek stoof een windvlaag
hun plotseling in 't gezicht.
‘Er is ook twee soldi wind,’ merkte Lidia op, terwijl zij het hoofd ter verdediging
op zij wendde. ‘Als ik het geweten had. zou ik een voile hebben aangedaan.’
‘Zullen we een rijtuig nemen?’ vroeg Mario. En hij richtte zich naar de rij
wachtende huurrijtuigen, waar de voorste koetsier reeds wenkend de zweep ophief.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

390
‘Neen, neen, Mario, we kunnen met de tram gaan,’ verzekerden de zusters.
‘Anders komen we verwaaid aan,’ voegde Maria er bij.
‘Zooals jullie wilt,’ meende Mario.
Laten we moed vatten,’ zei Lidia, ‘en ons werpen in de armen van nummer dertien.’
Doch Maria vreesde dat het kleintje haar van uit het raam zou zien. Haastig liep
zij voort, voorovergebogen als om zich te verbergen, en vermaande de beide anderen
om vooral niet om te kijken.
Zij doorliepen de woelige volksstraat, waar vrouwen stonden te praten of kibbelden
met morsige kinderen, straatventers langzaam hun karren voortduwden en achter de
winkelruiten met lachwekkende grootdoende opschriften en aanprijzingen goedkoope
waren ten toon hingen.
‘Waarom rennen we zoo?’ vroeg Lidia toen zij Via Venti Settembre bereikten.
‘De Bibina kan ons nu niet meer zien.’
‘Je hebt gelijk,’ vond Maria.
‘Neem me niet kwalijk,’ zei haar broer, ‘ik had het niet gemerkt.’
Toen zij de halte bereikten, was er geen nummer dertien te zien.
‘Maar we zullen niet lang behoeven te wachten,’ verzekerde Lidia. ‘Het is een
van de dure lijnen en daarvan heeft de maatschappij alle wagens met roerende piëteit
aangehouden.’
De breede straat stond vroolijk in het heldere middaglicht. Op het trottoir aan den
overkant drentelden de voorbijgangers, elkaar bekijkend in de winkelramen. In de
groote open ruimte tusschen de lage afgeknotte boomen voor het Ministerie van
Financiën speelden kinderen en schreiden, bewaakt en gesust door apathische moeders
en onvolgroeide kindermeisjes zelf nog kind, die met belangstelling deelnamen aan
het spel der aan haar toevertrouwde kleintjes.
Weldra kwam in de verte om den hoek naast de Porta Pia een tram aanschuiven,
die zich als een nummer dertien deed kennen. De wagen kwam nader, vertraagde
zijn gang, hield stil. De zusters stapten in, Mario volgde. Lidia zette zich tegenover
haar broer en zuster in den bijna leegen wagen die weldra weer in beweging kwam.
‘Biglietto!’ klonk de schelle stem van de vrouwelijke conducteur. Zij naderde in
haar grijsgroen kleed. Uit de zwarte muts die het hoofd omsloot hingen slordige
donkere haren langs het grofbeenig gezicht. Mario nam de kaartjes in ontvangst en
liet het geld glijden in haar groote grove groezelig paarse hand.
Maria sprak over een brief van Rina, dien morgen ontvangen, waarin zij zich
beklaagde dat Paolo zooveel te werken had op het militaire bureau.
‘In plaats van zich dankbaar te toonen! Hoe blij zou 'k zijn, als Eugenio zoo'n
plaats kreeg wanneer hij de cursus zal hebben afgeloopen.’
‘Rina is immers nooit tevreden,’ zei Mario.
Lidia volgde zwijgend het gesprek. Doch weldra dwaalden haar gedachten af. Zij
herdacht hoe vaak zij drieën vroeger samen waren uitgeweest en hun uitgelaten
vroolijkheid, hun ongepaste lachbuien in 't publiek... De tijden waren veranderd.
Maria was niet meer de vroolijke pretmaakster van voorheen. Ouder van uiterlijk
werd haar belangstelling voor het grootste deel in beslag genomen door man en kind.
Lidia's oogen dwaalden naar Mario's gezicht, frisch geschoren onder de welverzorgde
vilthoed, en met keurige boord en das - heel anders dan de arme vuile nauw herkenbare
poilu die van het front was thuisgekomen. Zij gevoelde zich trotsch op haar broer,
die kalm zijn plicht deed, en met bewondering sprak over anderen, doch ongaarne

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

en slechts gedwongen ertoe te bewegen was te vertellen van eigen lijden en van
zelfdoorstane moeilijkheden. Hij was vermagerd, verouderd, een man geworden...
En bovendien vond zij een verandering in zijn gezicht die zij niet begreep, en niet
kon verklaren, een uitdrukking als van iemand, wijs van nog door geen mensch
beleefde ervaringen, als van wie het ongekende in de oogen heeft gezien.... Zij
gevoelde ontzag
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voor hem en een innige genegenheid en waardeering. Waren zoo de jonge mannen
die terugkwamen? Zou werkelijk na den oorlog de wereld beter zijn dan voorheen?
Hij voelde haar onafgewenden ernstigen blik, zag haar aan en glimlachte.
Glimlachend wendde zij de oogen af.
De tram geraakte vol langzamerhand. Lidia kwam gedrongen te zitten in haar
hoekje naast een dikken man die hinderlijk zijn elleboog tegen haar arm drukte bij
het frommelen in zijn zak naar geld voor het kaartje. Ook Mario zweeg, met de doffe
oogen eenigszins dom in het rond starend.
Zoemend, met bonkend stooten op de rails, gleed de tram langs Via Nazionale,
waar aan weerszijden op de breede trottoirs langs de winkels drentelende wandelaars
dooreen bewogen. Nu en dan werd stilgehouden, waarop na waarschuwend schelgetink
en een ‘Annanuno’ van de vrouw in het grijsgroen kleed en de zwarte muts de tram
met een ruk weer voortbewoog.
Aan het begin van Piazzo Venezia stond Mario op, De zusters volgden en stapten
uit, de eene na de andere, steunend op de hand die hij haar reikte. Zij staken de rails
over en traden de tea-room binnen, waar een kleine jongen met veel goudgalon en
talrijke metalen knoopen en een mutsje als een aangekleed aapje hen in de lift naar
boven geleidde.
De hooge zeventiend eeuwsche zaal van het Palazzo Colonna met bas-relief versierd
aan de wanden en aan het gewelf rondom het met een bonte beeldengroep beschilderd
plafond, waar tusschen de hooge breede ramen beelden in nissen stonden geflankeerd
door wit marmeren zuilen en in elk der vier hoeken kristallen luchters hingen, was
reeds dicht bezet met bezoekers en gevuld met aanhoudend stemgegons.
De zusters kozen een plaats en Lidia trok zich de handschoenen uit om de gebakjes
te gaan kiezen. Zonder naar rechts of links te zien stapte zij door tusschen de tafeltjes
vanwaar bij haar voorbijgaan alle hoofden naar haar werden opgeheven. Met
voorzichtig overleg vatte zij met de tang de peuterig kleine gebakjes aan die zij op
een bordje legde en ging daarmee naar haar broer en zuster terug. Een kellner zette
de thee gereed op het rose marmeren tafelblad en ging heen.
‘Wat is er?’ vroeg Lidia, getroffen door het ontstemde gezicht van Mario.
‘Die dommerds’, zei Mario, met een minachtenden wenk van het hoofd.
Lidia zag om. Een groep jonge lieden zat om een tafeltje, - het gewone gezelschap.
De meesten in burgerkleeding, twee in keurig nieuwe luitenantsuniform, leunden zij
met bestudeerd nonchalante houdingen in hun stoelen, blijkbaar alle bezoekers beurt
voor beurt onderzoekend en besprekend.
‘Mijn beste Mario’, zei ze, terwijl zij begon thee te schenken, ‘als je die niet wilt
zien dan moest je niet hier komen. Die zitten hier altijd.’
‘Kijk ze eens aan’, begon Mario, onder sarcasme zijn ergernis gebrekkig
verbergend. ‘Zie naar hun gepommadeerde haren, glad achterover gestreken. Geen
haartje is van zijn plaats. Als ze op straat niet vermijden kunnen te groeten doen ze
het voorzichtig, om zich niet te décoiffeeren. Zie hun gladgeschoren gezichten. Ze
zijn nooit genoodzaakt geweest het scheren ook maar eens een enkele keer na te
laten. Daar is de mooie Toscani met zijn monocle en zijn kwijnend air. Hij heeft zich
laten afkeuren voor spataderen die hij nooit heeft gehad. En Mazzetti....’
‘Die zal wel degelijk zijn afgekeurd’, viel Lidia in. ‘De vuilik! Als je hem prikt
komt er etter uit in plaats van bloed.’
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‘De tweede luitenant Caldara,’ ging Mario voort, met spottenden nadruk op den
titel. ‘Die kon natuurlijk niet gaan als gewoon soldaat, zooals ik. Hij heeft zich hier
laten plaatsen, anders kwamen er modderspatten op zijn uniform. En Gambuotti, die
heeft zich bij de cavallerie ge-
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embusqueerd. Hij meent daar veilig te zijn, maar 't kon hem tegenvallen, hij zou nog
wel eens aan de beurt kunnen komen. Laf tuig!’ zoo barstte hij plotseling uit, ‘dat
thuis blijft hokken! Wacht maar tot alles voorbij is! Het nieuwe Italië zullen w i j
maken!’
Lidia zag hem aan, verwonderd over dezen ongewonen uitval. Maria schudde het
hoofd in droefgeestigen twijfel.
‘Daar is Silvia!’ zei Lidia verheugd.
Een jong meisje kwam naar hen toe gestapt, klein van gestalte, met gemakkelijke
élégance gekleed, guitig lachend donkeroogig gezicht achter een strak getrokken
zwarte voile, de zwarte haren sierlijk modieus gekapt onder een coquet hoedje met
kundige ervaring op het hoofd geplaatst tot grootst voordeel voor de draagster. Haar
volgde met langzamen, bezadigden stap een oudere dame, eenvoudig gekleed. De
drie stonden op, begroetingen werden gewisseld, handen gereikt en gedrukt. Mario
schoof stoelen bij, allen namen plaats. Een kellner kwam aan wie Silvia met grappige
vrijmoedigheid orders gaf, zoodat hij meesmuilend heenging. Silvia lachte en schertste
en haar vroolijkheid deelde zich mede aan Lidia en haar broer en zuster.
‘Kijk eens!’ zei Silvia, ‘de kleine Sacchi met een cavelier en Papa Eccellenza.’
Een jong meisje trad de zaal binnen, nog een kind, de blonde haren op den rug.
Met een behaagziek vrijpostig glimlachje en de pose van een groote dame zag zij in
't rond. Naast haar ging een jonge man, niet veel ouder dan zij zelve, die lachend tot
haar sprak met de uitdrukking welke een man heeft tegenover de vrouw die hem
toehoort. Een zwaar oudachtig man kwam achter hen die voortliep zonder naar iemand
te zien, als wie gewend is de algemeene aandacht te hebben en zich daaraan niet
meer stoort. Het kleintje nam plaats aan een tafeltje met veel geaffecteerd bewegen
en veel provoqueerend om zich heen zien. De jonge man ging naast haar zitten, Papa
aan den overkant.
‘De exminister zonder portefeuille, merkte Silvia's moeder op.
‘De commis-voyageur van het kabinet,’ zei Silvia.
‘Gia’, zei Lidia. ‘De man die reist en praat en de waar aanprijst.’
‘Waar is Elena?’ vroeg Mario. ‘Hebben ze haar weer naar de kostschool terug
moeten zenden?’
‘Neen, Elena is in Rome,’ zeide Silvia.
‘Heeft de kostschool haar goed gedaan?’ vroeg haar moeder glimlachend.
‘Wat wilt u?’ antwoordde Lidia. ‘Voor die zou er maar eén carrière zijn....’
‘Maar Lidia!’ vond Maria noodig haar te berispen.
Aan de kristallen luchters ontstaken zich plotseling talrijke onbeweeglijke
electrische lichtjes wier glans samenviel met de laatste grauwe schijn van het daglicht
door de ramen.
‘O n z e Ilo Giacomo!’ kondigde Silvia aan. Een lange jonge man trad binnen,
donker en breedgeschouderd. Een aanhoudende gefixeerde glimlach maakte zijn
gezicht eenigszins belachelijk.
‘Is die niet onder de wapenen?’ vroeg Silvia's moeder verwonderd.
‘Afgekeurd’, antwoordde Lidia glimlachend, met minachtend schouderophalen.
‘Misschien zal hij door de tweede keuring niet zoo gemakkelijk heenglippen,’
meende Mario.
‘Als hij ons maar niet komt begroeten!’ zei Maria verschrikt.
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‘Daar is geen gevaar voor’, verzekerde Silvia. ‘Wij zijn geen gravinnen, ons ziet
hij niet. Kijk eens, kijk eens,’ ging zij voort, hevig vermaakt. ‘Dáar begint hij met
handenkussen.’
De lange jonge man was een tafeltje genaderd waaraan drie niet meer jonge dames
zaten van wie hij een voor een de hand vatte die hij buigend aan zijn lippen bracht,
waarbij zijn glimlach zich tot een grijns verbreedde.
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‘Waar zijn de Mazzi's?’ vroeg Lidia. ‘Ik heb ze niet gezien.’
‘Ze zijn daar.’ Silvia wenkte met het hoofd achteruit,
Lidia zag in de aangewezen richting en bemerkte de twee die zij zocht, geblankette
gezichten, hoogroode lippen, donker omverfde oogen, de overdreven blonde haren
kunstmatig gegolfd.
‘Altijd dezelfde’, merkte Mario op.
‘Zij wachten tot er iemand komt die hun thee voor hen betaalt,’ zei Lidia.
Silvia's moeder zag op het horloge aan haar pols.
‘'t Is kwart voor zes, Silvia’ zei ze, ‘en we moeten nog een visite maken’.
‘Ja ik kom’, antwoordde Silvia. En omziende wenkte zij den kellner aan wien zij
haar vertering opsomde.
‘Zullen wij ook gaan?’ vroeg Maria.
‘Ja, laten we gaan’, vond Lidia. Zij begon gaar handschoenen aan te trekken en
samen met Silvia, lachend en babbelend liepen zij de zaal uit den bruinhouten trap
af langs groepen witbloeiende azaleas en palmplanten, naar buiten. Hier namen Silvia
en haar moeder afscheid en stegen in een van de rijtuigen. Onder het voortrijden
wendde het jonge meisje nog lachend het hoofd om met groetend handgewenk.
‘Waar gaan jullie heen.’ vroeg Mario.
‘Ik ga naar huis’, zei Maria. ‘En jij, Lidia?’
‘Ik ga met je mee’, antwoordde Lidia. Haar vroolijkheid was plotseling verdwenen.
Zij zag het plein in de schemertinten. Hier en daar blonken reeds de witte ballen van
de electrische lantaarns. De verlichte trams met schelgeklink zoemden af en aan en
door elkaar. Rijtuigen ratelden, donkere menschenfiguren bewogen dooreen, op de
trottoirs en aan de kanten verlicht door het schijnsel uit de winkelramen.
Plotseling opziend vond zij den nog lichten, reingetinten avondhemel als een
onbesmetbaar troostend schoon boven het medelijwekkend bezoedeld druk
menschengedoe beneden.
(Slot volgt).

Het overbodig hart,
door H. Löhnis.
Zij stonden zwaar te boomen
Belang van land en stad.
Ik wou ze brengen komen
Het liefste wat ik had.
Ik trok ze zachtjes aan hun jas,
Raakte aan hun elleboog.
Ze keken even wat er was,
Vervolgden hun betoog.
Nu dwaal ik door de landen
Verlegen en verward,
Met in mijn koude handen
Mijn overbodig hart.
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Troost,
door H. Löhnis
Er zingt wel wat, al zijn de dagen
Als steen zoo hard,
Al is haast langer niet te dragen
Der bitt're tijden smart.
Al lijkt een ijz'ren kist ons leven,
Geroofd de gouden schat:
Toch, even,
Zingt er wat.
Er zingt wel wat, al zijn de nachten
Als bloed zoo zwart
Al welt een bittre bron van klachten
Uit ons gewonde hart,
Al staat in donkren ban ons leven
Als een gevloekte stad,
Toch, even,
Zingt er wat.
Want ondanks 't onomvatbre lijden,
De donk're nood;
De warboel der verscheurde tijden,
De barre dreiging van de dood,
Gaan toch wel, boven vrees en hopen
Alhier, aldaar,
Er zachte bloemen open
Aan liefde's rozelaar.
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Kroniek.
Volksopvoeding en litteratuur.
Dit is een boekbespreking, als steeds; ik koos den anderen titel om de aandacht te
trekken van hen die geen boekbespreking plegen te lezen, maar zich wel voor
volksopvoeding en onderwijs interesseeren. En, natuurlijk, omdat al de boeken, die
ik hier aankondigen wilde, aanleiding geven te spreken over de volksopvoeding in
verband met de litteratuur.
Mijn eerste ‘boek’ is eigenlijk niet precies wat men een boek noemt, maar een
brochure, en ik wil het eigenlijk niet bespreken, in den zin van recenseeren, maar er
alleen een bladzijde uit aanhalen - met instemming. O n s Vo l k s k a r a k t e r heet
het, draagt als ondertitel den eenigszins wijdschen naam van ‘een studie in
volkspsychologie’, en is van de hand des heeren TH. M. ROEST VAN LIMBURG,
hoofdcommissaris van politie te Amsterdam*). Ik noemde den ondertitel eenigszins
wijdsch omdat men, zoo dunkt mij althans, van een ‘studie’ in volkspsychologie nog
wel iets meer en iets diepers zou kunnen verwachten dan de 56 bladzijden van deze
brochure bieden. Het is daarenboven duidelijk, dat de schrijver niet juist lang en
zwaar heeft behoeven te studeeren om zijn interessante verhandeling te schrijven geen twijfel laat ons zijn stijl en manier, of hij putte al schrijvende zonder eenige
moeite, ja haast slordigweg, uit rijke bronnen van opmerking en ondervinding. De
heer Roest heeft eenvoudig eens willen uitpakken over tal van zaken, die hem hebben
beziggehouden, en aangezien dit alle nederlandsche zaken waren, ging het zeer wel,
ze ook alle in verband te brengen met ons volkskarakter. Men kan immers feitelijk
geen stap buiten zijn deur doen zonder opmerkingen te maken, die met dat ‘karakter’
samenhangen.
Hoofdstuk V, gewijd aan ‘het intellectueel milieu’ van ons volk, bevat o.a. deze
zinsneden:
‘Toch kan er, niettegenstaande die veranderde omstandigheden, een literatuur
bestaan, die omvangrijk is en toch het volk onwetend laat. Dat is wanneer de literatuur
te ver boven het volk staat, of het volk te weinig ontwikkeld is om van zijn literatuur
te kunnen genieten. In dit opzicht staan we in ons land niet in alle opzichten aan den
gunstigen kant. Onze nationale letterkunde is niet in den goeden zin van het woord
volksliteratuur. In geestelijk opzicht vormen we nog te weinig een gezin. We leven
nog te veel in lagen, elk met een eigen geestelijke cultuur. Volksdichters,
volksschrijvers, beide in den goeden zin van het woord, hebben we niet en hebben
we eigenlijk nooit of slechts heel zelden gehad. Onze volksliteratuur, althans wat
men zoo belieft te noemen, is òf slappe òf slechte kost. Als men hoort van een
“volks”roman, denkt men onwillekeurig aan een draak. Het ruimer openstellen onzer
openbare boekerijen en ondernemingen als de We r e l d b i b l i o t h e e k hebben in
den laatsten tijd veel goed gedaan. Zij hebben althans een deel van ons volk nader
gebracht tot onze nationale boekenschat.
Omdat we geen volksdichters hebben, wil het met onzen volkszang ook nog altijd
niet vlotten. Dat is daarom zoo jammer, omdat er geen grooter geestelijk bindmiddel
is dan het gemeenschappelijke lied. De eenheid van den Duitschen stam is zeker
voor een niet gering deel te danken aan het lied. Die schat van volkszangen, die al
*) Amsterdam, S.L. van Looy 1917.
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Deugdelijk volksonderwijs en een goed geleid vereenigingsleven kunnen veel doen
tot intellectueele verheffing van het volk. Ons eigenlijk gezegd volksonderwijs staat
in gehalte bij het middelbaar en hooger onderwijs bepaald te achteren. Verder gaan
dan, wat het lezen en schrijven betreft, het werktuigelijk leeren daarvan, doet ons
volksonderwijs niet. Juist als die kennis dienstbaar kan worden gemaakt aan verdere
ontwikkeling, is de leerplichtige leeftijd om en verlaat het volkskind de school. Zooals
bij alles vloeien hier oorzaak en gevolg in wederzijdsche inwerking uit elkander
voort: bij die geringe volksontwikkeling en dat gebrek aan een gevormden literairen
en wetenschappelijken smaak kan geen eigenlijk gezegde volksliteratuur bloeien.’
Zie, dit alles is niet heel erg mooi gezegd, maar het is wel alles heel erg wáár, en
zelfs het tegenovergestelde van overdreven. Van krasse termen blijkt de heer Roest
niet te houden, hij drukt zich gemoedelijk en vriendelijk-voorzichtig uit. Maar
intusschen, hij zègt het dan toch maar, en het is een hoofdcommissaris van politie
die het zegt, dat is iemand die ons volk in al zijn ‘lagen’ kennen moet. Al vroeger
hadden wij uitingen vernomen, meest van buiten de litteratuur staanden, over dien
veel te grooten afstand tusschen de nederlandsche schrijvers en de nederlandsche
menigte. Maar altijd hadden wij dan gehoord, dat het alléén aan de schrijvers lag,
dat zij verwaande en verwende aestheten waren, die zich en hun werk voor het vulgus
veel te hoog en te goed achten, De beteekenis voor mij van 's heeren Roest uiting is,
dat hij ronduit spreekt van geringe volksontwikkeling en van het ontbreken van
smaakvorming, en zegt dat onder zulke omstandigheden echte volkslitteratuur niet
tot bloei komen k á n .
En nu heb ik hier nog een andere brochure uitgegeven door de Nutscommissie
voor Volkslectuur. Het is het eerste deeltje van een nieuwe Nutsboekerij, heet, ‘B o e k
e n T i j d s c h r i f t voor de geestelijke ontwikkeling in Nederland en in het
Buitenland’ en werd geschreven door J.W. GERHARD, de bekende strijder voor meer
en beter volkslectuur*) Kijk, dat oude Nut doet toch waarachtig nog wel eens iets zeer
nuttigs, in dit geval zou ik zelfs van iets voortreflijks willen spreken (ik houd niet
erg van ‘nuttigheid’, daar is geen geur en geen klank in!). Er komen, zegt het
voorbericht van Gerhard's brochure, drie nieuwe reeksen boekjes van het Nut. ‘In
de Vo l k s b o e k e r i j zal ontspanningslectuur voor jong en oud tegen zeer lagen
prijs verschijnen, uit binnen- en buitenland.’ Daarmede hoopt men ‘den strijd aan te
binden’ tegen ‘de prikkellectuur en den colportage-roman.’ ‘De Kleine Boekerij zal
korte populair-wetenschappelijke geschriften, eveneens tegen zeer lagen prijs,
bevatten, geordend naar een algemeen schema; tezamen zullen deze mettertijd een
Volks-encyclopaedie gaan vormen’ En in de derde reeks, de Nutsboekerij, ‘zullen
geschriften verschijnen van meer specialen aard, betrekking hebbende op den arbeid
van het Nut in al zijn omvang, in 't bijzonder belangrijk voor hen, die zich met een
dier takken van sociaal paedagogisch werk bezig houden’.
Uitstekend, niet waar? En de heer Gerhard opent nu deze Nutboekerij met een
hoogst lofwaardige studie (studie inderdaad!) van onze goedkoope lectuur en onze
algemeene tijdschriften en komt tot de conclusie, dat Nederland, vooral wat de
quantiteit van zijn voor 't Volk bereikbare lectuur aangaat, verre ten achter staat,
natúúrlijk bij de groote landen, maar óók bij Zwitserland. Uitgebreide, duidelijke en

*) Nutsuitgeverij te Zalt-Bommel, 1917.
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goed geordende lijsten van 't geen zoowel in ons land als daarbuiten op dit gebied
wordt gedaan, zijn achter in het boekje bijgevoegd†). Zij

†) Wat ons eigen tijdschrift betreft, moeten wij even protesteeren. De heer G. noemt Elsevier's
onder de tijdschriften die, volgens hem, tekortschoten met betrekking tot het buitenland en
zijn ekonomisch en geestelijk leven. Inderdaad valt het ekonomisch leven in 't buitenland
buiten onze sfeer, maar wat het geestelijk, vooral het kunst-leven betreft, behoeft Elsevier's
zich, naar ik meen, dit verwijt niet meer aan te trekken.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

397
bevestigen 's heeren Gerhards beweringen. ten volle. Zijn verzuchting (bl. 44) ‘Helaas,
Nederland bezit geen enkel goed volkstijdschrift’ lijkt mij eveneens volkomen
gerechtvaardigd.
Doch wat mij verwondert is, dat de heer Gerhard, zoo goed met het nederlandsch
onderwijs bekend, de verbetering alleen of hoofdzakelijk schijnt te verwachten van
het particulier initiatief, den ondernemingsgeest bij uitgevers en boekhandelaars.
Eenigszins naief klinken mij zijn volzinnen van bl. 20 en 21. ‘Deze firma's (“Elsevier”
en Sijthoff) die tot onze kapitaalkrachtigste in Nederland behooren, zouden m.i. nog
beter dan kleinere uitgevers als Wink, aan hunne belangrijke uitgaven 'n veel grootere
beteekenis voor onze volksontwikkeling kunnen verschaffen, indien zij den omvang
eener aflevering vergrootten en den prijs verminderden, of tenminste het laatste
deden. Dan zou de oplaag aanmerkelijk grooter kunnen worden. “Maar het zit er bij
ons volk niet in, zich op die wijze dure boeken aan te schaffen”, beweren vele
uitgevers. Waarom dan niet? Het feit, dat er toch al zoo veel in afleveringen verschijnt,
weerspreekt dat beweren. Het komt er alleen op aan, nog veel grootere kringen
daarmee te bereiken Dit kan en moet in de eerste plaats geschieden door veel te geven
in goedkoope afleveringen, van 10-30 cent E n d a n m o e t e n o n z e
boekhandelaars maar wat aktiever worden. En als dezen het
niet doen, moeten de uitgevers trachten flinke colporteurs
t e k r i j g e n . Dat lijkt me ook niet onmogelijk. Ons land is er heusch niet te klein
voor.’
Ik spatieerde een paar zinnetjes. Wil de heer Gerhard dat misschien zelf eens gaan
vertellen aan de boekhandelaars, hoofd voor hoofd, dat zij ‘maar wat aktiever moeten
worden’? Dan mag hij zijn stem wel flink uitzetten! Want de nederlandsche
boekhandel schijnt in al dieper slaap te verzinken en allen ondernemingsgeest sinds
lang verloren te hebben. Komt dit ook misschien gedeeltelijk door gebrek aan drang
van onderop, gebrek aan liefde voor boeken bij het ‘groote’ publiek? En goede
colporteurs? Zouden wij dan niet moeten beginnen met ons mal vooroordeel, onze
onmenschelijke minachting voor colporteurs geheel opzij te zetten? En in de eerste
plaats: onze hollandsche verlegen stugheid en egoïste, verwaande ongenaakbaarheid,
waarop wij nota bene nog trotsch zijn! Het is niet alleen de zon, mijnheer Roest van
Limburg, die wij al te veel uit onze kamers weren, maar ook de menschen, onze
medemenschen, en dat vooral wanneer zij ons iets komen aanbieden, iets dat geld
kost! Nooit zijn wij onvriendelijker, ja onhebbelijker, dan bij zoo'n gelegenheid!
‘Wat is het nu nog moeilijk van vele onzer gemeenten iets gedaan te krijgen op
sociaal gebied of op dat van volksopvoeding en volksontwikkeling’ lees ik in Roest's
brochure op dezelfde bladzij, waar van de horretjes staat en van de zon. Juist,
mijnheer, dat wou ik ook maar zeggen. De uitgevers, mijnheer Gerhard, hebben niet
geheel en àl ongelijk (dus wèl ten deele) als zij zeggen: ‘het zit er bij ons volk niet
in’ Of het er ook niet in te bréngen zou zijn, ziedaar een andere vraag!
Onderwijs in kunstbegrip, opvoeding in kunstzin op alle scholen, gepaard met
uitbreiding van wat men in engeren zin het volksonderwijs noemt, ziedaar het gróóte
noodige! Wij hebben schrijvers genoeg, die het volk kan leeren begrijpen, en uitgevers
zullen ook wel goedkoope edities van hun werken geven, als daar maar vraag naar
komt, dorst en drang!
Ga eens na in de buitenlandsche goedkoope boekseriën, wat zijn het voor boeken
die het allerpopulairst zijn, de grootste oplagen beleven? Het zijn de boeken der
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In Frankrijk bestaat, voor zoover ik heb kunnen waarnemen, geen geestelijke
ontwikkeling zonder eenige litteraire kennis en smaak, iedere huurkoetsier kent er
de groote roman- en drama-schrijvers. Zeker, er zijn daar, zoo goed als hier, dichters
zoowel als prozaïsten, die werken voor de geraffineerden alleen - of liever, zij beweren
alleen voor zichzelven te werken en gaarne genoegen te nemen met de waardeering
der enkelen! Haha! Laat ook hen maar eens ruiken aan werkelijken roem, d.i. aan
begrip en liefde diep in 't hart van hun volk, en ge zult andere dingen zien. Maar
voorloopig hebben wij hen niet noodig. Ieder die eenvoudig schrijft, diep eerlijk en
eenvoudig - en ik ben van oordeel, dat wat niet eenvoudig en klaar gezegd worden
kan, niet waard is gezegd te worden! - ieder die zich geeft als mensch aan zijn
medemenschen, zonder kunstjes, vaagheidjes, mystiekerigheidjes, ieder die waarlijk
s p r e e k t kan worden verstaan. Waarom zouden Streuvels, Gezelle, Buysse niet
overal genoten kunnen worden, en waarom niet - als men 't volk maar wat l e z e n
l e e r t - onze Van Looy in zijn Proza en zijn Feesten, de Meester's Geertje, Scharten
Antink's Sprotje - dat trouwens in de W.B. is - Ina Boudier, Wally Moes, och laat ik
maar niet doorgaan met mijn opsomming, maar enkel verzekeren: wij zijn zoo arm
niet als men denkt.
Maar éérst moet het uit zijn met het onderwijs op de z.g.
praktische-nuttigheids-basis, het klaarstoomen voor examens en voor vakken (dat
laatste mislukt toch doorgaans; vraag het aan iederen vakman!) Eerst moet het eenige
doel worden: van de jónge menschen werkelijk volwassen, k o m p l e e t e
m e n s c h e n te maken, sterk, gezond, gelukkig. Ja, gelukkig! Eindelijk moet eens
begrepen worden, - zooals 't al door honderden geschreven is - dat ons geluk niet
van omstandigheden afhangt, en goddank ook niet heelemaal van anderen, maar van
ons eigen dieper-leven, van de ontwikkeling, den groei en bloei onzer persoonlijkheid.
Schoonheid te kunnen genieten - welk een geluk in ons leven, maar die schoonheid,
zij moet ons geopenbaard worden, als wij de goddelijke gave niet bezitten haar te
vinden uit eigen aanleg. En dan nog! Er is niemand die van nature álle schoonheid
ontdekken dan. Leer het volk z i e n , h o o r e n , l e z e n en gij geeft het een grooter
steun in 't leven dan door uw eigenwijze africhting. O die pedante schoolfrikken, die
eigenlijk niets anders doen dan wat pronken met hun onbenullig beetje kennis! Die
almaar gewichtig praten over hun eigen vak - alsof niemand daar buiten kan! Hun
aantal is al sterk verminderd in de laatste jaren. Maar zij moeten g e h e e l verdwijnen,
óveral vervangen worden door echte menschen, die weten waar 't op aan komt in het
leven, wat er noodig is om ons sterk, gezond en gelukkig te maken. En echt
menschelijk op onze beurt!
Leeraars die dit begrijpen, die den goeden kant op willen, zijn o.a. B o l k e n s t e i n ,
P o e l h e k k e en P r i n s e n . Met z'n drieën hebben zij een N e d e r l a n d s c h
L e e s b o e k uitgegeven, een leesboek ‘ten dienste van het voortgezet lager,
middelbaar en gymnasiaal onderwijs’,*) in drie deelen, dat, onder goede leiding,
werkelijk prettige lectuur voor de jongens en meisjes moet zijn, belangstelling voor
onze litteratuur bij hen moet doen ontstaan. Het L e t t e r k u n d i g l e e s b o e k van
Prinsen alleen, waarvan juist een tweede druk verschenen is,†) lijkt mij nog beter,
omdat het chronologisch geordend is. Maar op de leiding komt alles aan! Nog pas
*) Groningen - den Haag, J.B. Wolters' U.M. 1917.
†) Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1917.
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heb ik een frisch, geestig meiske, dat veel belang stelt in litteratuur en zelf al aardig
schrijft, hooren zeggen dat ze Vondel zoo vervelend vond. Dat ligt aan haar leeraar,
aan haar leeraar alleen. Hij begrijpt Vondel niet, hij heeft hem niet lief, hij weet zijn
ieder gevoelig hart aansprekende schoonheid niet naar voren te
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brengen. Goede leerboeken, uitstekend, maar alles ligt aan de leiding! Waar geen
levende geestdrift is, daar is de dood bij zulk onderwijs. Ik spreek van levende
geestdrift in tegenoverstelling van de verstarde, waar zoo velen aan lijden zonder
het zelf te merken: zij hebben hun hobbies, dwepen b.v. met Hooft of Breêro, maar
modern werk, net even mooi of mooier dan Hooft of Breêro, dringt niet tot hen door.
Zulke geestdrift is natuurlijk geen geestdrift meer, maar lijkt er toch op, en dus dient
er voor gewaarschuwd.
Het nieuwe boek, dat ik ten slotte in dit verband bespreken wil, is Van Suchtelens
‘De Stille lach’*) Welk een warm, rijk en suggestief boek is dit - veel te lang, vormloos,
vervelend soms, zeurderig en vol herhalingen, en toch ook vaak zoo pittig, van een
uitslaanden gemoedsrijkdom een sterk en hoog idealisme. Bij hoeveel bladzijden
heb ik innerlijk heftig geprotesteerd, mijn schouders opgehaald, gefoeterd, bij hoeveel
andere hartelijk ingestemd, met een behoefte den schrijver de hand te drukken. Als
kunstenaar beteekent hij eigenlijk niet heel veel, geloof ik, maar als mensch is hij
zéér de moeite waard. Het best misschien - ofschoon niet het voordeeligst voor hem!
- vergelijkt men hem met Multatuli en zijn boek met de I d e ë n of de
M i n n e b r i e v e n . Ook Douwes Dekker was volstrekt niet in de eerste plaats artiest.
Ik zei al, de vergelijking is niet voordeelig voor Van Suchtelen; hij mist Multatuli's
drieste genialiteit, heeft ook lang zooveel spranklenden geest niet. In opgewondenheid
en.... dilettantische oppervlakkigheid geven zij elkander niet veel toe, maar Dekker
was, nu ja, meer máns en welsprekender. Daarentegen vind ik veel in Van Suchtelens'
geest dat ik edeler zou willen noemen, hij kent bij al zijn schoolmeesterachtige
verwaandheid den grooten deemoed beter en ofschoon hij eigenlijk nog heelemaal
niet eenvoudig is, hij w i l tenminste den eenvoud, de bescheidenheid, de eenvoudige,
stille goedheid. Hij spréékt er nog te veel over. Wat zou het oneindig mooier zijn als
hij verhalen of drama's schreef, met personen er in, die maar eenvoudig goed z i j n ,
en stil d o e n , zonder er over te spreken. Ook zijn liefdesideaal werd hier, naar mijn
smaak, veel te uitdrukkelijk en te opzichtig aangegeven. Oneindig liever maak ik
lezende zelf mijn gevolgtrekkingen uit het doen (en laten!) van levende menschen.
Wat mij zijn boek bespreken doet in verband met het onderwerp van dit artikel is,
dat hij zonder twijfel in opvoeding en onderwijs hetzelfde wil als ik. Joost Vermeer,
zijn hoofdpersoon is een schoolmeester;, zelf noemt hij zijn meesterachtige pedanterie
zijn leelijkste gebrek; toch wil hij eigenlijk niets weten van alle schoolmeesterigheid,
wil hij enkel ménsch zijn onder ménschen. Het volkomen erkend subjectief karakter
van ‘De Stille lach’ geeft mij zonder twijfel het recht dezen hoofdpersoon met den
schrijver te identificeeren. Van Suchtelens boek preekt, het is vol tendenz (hij zegt
notabene, dat tendenzlooze kunst geen kunst is, een kunstenaar moet getuigen!) maar
die tendenz is de schoonste die bestaat, het is misschien de eenige duldbare in een
boek, het is algemeene menschenliefde. Joost Vermeer negeert elken afstand tusschen
mensch en mensch, lacht om standsverschil, begeert een idealen omgang tusschen
de sexen, erkent alleen den deemoedigen, zich in volkomen toewijding aan zijn
medemenschen gevenden kunstenaar. Wel een echt mensch blijkt deze schoolmeester
- en zijn schepper! - ook in zijn machteloosheid, te leven naar zijn ideaal. Hij weet
zijn begeerigheid niet te bedwingen in den omgang met de vrouw, die zijn innige en
*) Nederlandsch Bibliotheek, Amsterdam, Maatij voor Goede en Goedkoope Lectuur, zonder
jaartal.
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teedere vriendin had kunnen blijven, hij raast en tiert tegen sommige medemenschen
- tegen de moderne artiesten en critici vooral! - in plaats van hen in liefde tegemoet
te treden, te trachten hen te begrijpen, te verklaren. Ontzaglijk ingebeeld,
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pretentieus en zelfingenomen, dom en verblind soms toont hij zich. Maar hij wil, o
hij w i l met al zijn geringe krachten, de broederlijkheid! Welk een stumper - maar
welk een held ook bijwijlen!
‘De Stille Lach’ is nergens beeldend, nergens episch, het is lyrisch en didactisch,
een boek vol beweringen, aphorismen, paradoxen; voor scheurkalendermakers om
aan te smullen!
De vorm - of liever: de vormloosheid - van dit geschrift houd ik voor een zeer
zuivere uiting van den romantischen geest des auteurs. Een epicus, een romanschrijver
steekt er niet in hem. Hij begrijpt het epische ook niet; eerbiedig, streng, z.g. objectief
verhalen, hij heeft er een soort minachting voor, die zich alleen tegenover Flaubert's
illustere verschijning ongemakkelijk begint te voelen; het woord ‘objectief’ schijnt
hem in de war gebracht te hebben; hoe iemand, kroniek schrijvend, even goed
‘getuigen’ kan als de meest subjectieve lyricus - het ontsnapt hem. Hij toornt tegen
realistische kunstenaars, spreekt - als de eerste de beste bakvisch tegenwoordig! van fotografie, kinematografie in dit verband, vergeet dat fotografie nooit kunst kan
zijn en een kunstenaar zijn recht op dien naam nu eenmaal alleen bewijst door 't
effect van zijn werk op gevoelige anderen. Dat schoonheid nooit een objectief bestaan
kan hebben, zal de subjectieve dichter en mensch v. S. toch wel toegeven!
Zeer bewonder ik den vrouwelijken toon in sommige brieven van Elisabeth - ‘De
Stille Lach’ bestaat uit brieven en dagboekfragmenten van het tweetal Joost Vermeer
en Elisabeth van Rosande. Als deze brieven werkelijk door Van Suchtelen zijn
geschreven, het boek dus niet eigenlijk een vader en een moeder bezit, dan moet men
erkennen dat deze auteur zich geweldig knap in de vrouwelijke psyche inleven kan
en hiermee zijn groot psychologisch doordringingsvermogen heeft bewezen. Maar
het vreemde is, dat dit vermogen zich overigens absoluut niet manifesteert. Joost
Vermeer is eenvoudig Van Suchtelens dubbel-ik en andere personen komen eigenlijk
in zijn boek niet voor, de ‘kinderen’ Anneke, Frans, Jaap zijnzwakjes, niet
overtuigend-waar, Leentje en Toosje zijn schimmen. En 't vreemde is: in Elisabeth's
dagboek klinkt eigenlijk niet geheel de stem van Elisabeth's brieven....
Maar dit is allemaal, betrekkelijk, bijzaak. Ik zet er ‘betrekkelijk’ bij, omdat men
een boek als dit natuurlijk ook geheel als kunstwerk kan beschouwen, en dan
constateeren, dat het, betrekkelijk, mislukt is. Maar ik ben volkomen met Joost
Vermeer eens: alle eischen gesteld aan eenig geschrift, dat zich niet aanbiedt als een
wetenschappelijke verhandeling, maar als een persoonlijke uiting, een g e t u i g e n i s ,
zijn in den grond onzinnig en belachelijk. Wie van dit boek genieten wil - van dit
boek als van alle andere dichterlijke uitingen - werpe dus alle vooroordeel (in den
ruimsten zin van dat woord) opzij, en putte er uit wat het moois biedt aan geest en
gemoed.
Hoe aardig en precies is b.v. dit, over het dichterlijke denken: (bl. 97), ‘Neen, ik
denk gewoonlijk niet; maar ik kijk, ik zit op uitkijk en verzamel denkbeelden. Of
neen, dat is nog veel te actief uitgedrukt: ik zit te wachten op wat zich láát bekijken.
Ik behoef nooit làng te wachten; de dingen komen vanzelf; 't is of ik ze aantrek, en
ten laatste ben ik als een lichtkuil voor nonvlinders; van alle kanten komen de
gedachten en denkbeelden en invallen aanzwermen.’
Zóó is het, een kunstenaar, een dichter, denkt eigenlijk maar zelden aktief; daarom
juist staat hij zoo open voor gedachten, daarom is hij gewoonlijk ruimer, universeeler
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meer m e n s c h dan de zuivere d e n k e r . ‘Kunst is het geweten der menschheid’ Juist! En 's menschen geweten beheerscht - of hij wil of niet! - zijn denken.
Het geweten der menschheid zegt haar thans, dat haar systemen van opvoeding
en onderwijs niet deugen.
H.R.
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Ko Doncker †.

KO DONCKER. SCHIMMENBEELD ‘DE HUNNEN’.

Op 42 jarigen leeftijd

ONGEPUBLICEERDE TEEKENING VAN KO DONCKER.

is Ko Doncker plotseling gestorven, toen hij uit Haarlem naar zijn huisje aan het
Spaarne fietste, waar hij een wel eenzaam, maar bedrijvig bestaan leidde, teekenend
aan zijn schimmenspelen en andere werken, tuinierend, en als die andere filosofische
humorist, Wilhelm Busch, bijen telend. Wij zullen geen fraaie, geestig bedachte en
mooi gecomponeerde schimmenspelen meer door hem zien opvoeren; wij zullen zijn
gemoedelijke stem niet meer, de even gemoedelijke rijmen zelf hooren voordragen.
Toen hij met die schimmenspelen begon, was het succes nog maar gering. Hij had
er geen slag van, reclame te maken, en speelde dien eersten tijd - nu een jaar of zes
geleden - soms voor een dozijn menschen, wie weet hoevele vrijkaarten. Maar
niemand kan ooit meer schik in zijn eigen onschuldige bedenksels hebben gehad,
dan Ko Doncker, niemand kan minder ijdel of wereldsch zijn geweest dan deze
kinderlijk eenvoudige man met zijn groot, zwaar lichaam en zijn rustige manieren.
De Doncker van de schimmenspelen was een nieuwe, een populaire Doncker, er
was nog een vroegere, de fantastische bakkerszoon, die een tijdlang met weinig
succes de bakkerij van zijn vader bleef drijven, die in Engeland en België ornamenten
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voor behangsels en anderszins had ontworpen, en die behalve twee boekjes met eigen
tekst, ‘De Wonderlijke Avonturen van Dokter Mol’, en ‘Hoe dokter Mol z'n vrouw
kreeg’, een uitgaaf van ‘De Schoolmeester’ had geïllustreerd en vele aardige prenten
voor ‘De Ware Jacob’ geteekend had.
Van al dit werk, waarin bij veel caricaturaals in de vormen van mensch en dier,
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nog de ornamentteekenaar zich deed voelen, zijn de illustraties voor ‘De
Schoolmeester’ misschien wel het best. Die in gave, spitse penlijnen geteekende
tekstversieringen - want het zijn tekstversieringen in den goeden zin - behooren tot
de meest interessante die de Hollandsche illustratiekunst heeft opgeleverd, en al
hebben ze de aardige oude illustraties van Anth. de Vries niet kunnen doen vergeten,
zij bezitten in hun bizarrerie en grilligheid eigenschappen, die nog meer bij die van
Gerrit van de Linde passen. Zie 't kopstukje van de Hond, een fabel, dat dier dat een
en al kroesige krullen is. Ik geloof dat hij voor Gulbranson de caricatuurteekening
in dien soort van steilen ornamentvorm heeft uitgevonden, waarin hij vooral dieren
en planten zoo kostelijk wist te synthetiseeren en iets levends wist te maken van als
in een krullerige lijn getrokken figuren, stylistisch, en barok als heraldieke dieren.
Meneer en Mevrouw Dadelpracht zijn niet minder wonderlijk, en niet minder heraldiek
dan katten, visschen en vogels, en de koetsier met zijn driedubbele pellerienjas is
Egyptisch.

KO DONCKER. SCHIMMENBEELD ‘LEEUWENHOEK’.

Dieren en planten zijn, als gezegd, altijd voortreffelijk in deze illustraties, ook in
zijn schimmenspelen wist hij mooie groepen van dieren te maken. Mooi, en niet
zelden dol vermakelijk, zoo herinner ik mij die voorwereldlijke dieren, waarmee ‘De
Geschiedenis der Schilderkunst’ begint. Als decoratief geheel staat mij het best bij
het zeer charmante Japansche theehuis uit ‘De liefde in alle tijden’ waar met
tusschentint en kleur zoo 'n rijke en tintelend geheel is verkregen.
Hij had juist kort voor zijn dood een bestelling gekregen van een schimmenspel
voor kinderen. Hoeveel kostelijks zou hij hier gegeven hebben met zijn onschuldige
verbeeldingen! Hij was een groot vriend van de jeugd en misschien hebben de
jongelui, met wien hij in de duinen bij Zantvoort de wonderen der natuur bekeek,
hem wel het best gekend.
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Zijn liefde voor de natuur, het genot in zijn werk, de afwezigheid van alle eerzucht,
hebben dit bestaan, waaraan zoo plotseling een eind gekomen, misschien wel tot een
der gelukkigste gemaakt.
C.V.
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Het portret.
Van een dertigtal schilders en schilderessen, Hollanders en Belgen, heeft de
kunsthandel ‘H o l l a n d o -B e l g e ’ te 's G r a v e n h a g e portretwerk bijeengebracht;
een kortstondige verzameling, niet volgens een vast plan, maar door toeval tot stand
gekomen, terwijl van het Hollandsche werk het meeste reeds op meer tentoonstellingen
te zien is geweest. En toch is deze collectie wel belangwekkend, omdat zij door de
verscheidenheid van kunstenaars, die zich over eenzelfde onderwerp uitspraken,
ieders persoonlijkheid zoo sterk op den voorgrond brengt en zoo duidelijk de
verschillen in kunde, temperament, beschouwingswijze aantoont.

J.S.H. KEVER, ZELFPORTRET.

Over enkele inzenders een woord. Van de Belgen, hier vertegenwoordigd, is P o l
D o m zeker wel de knapste. Hij is een gevoelig kunstenaar, die hard werkt, maar
nog los moet komen van een zekere werktuiglijkheid, waarin zijn arbeid dreigt te
verstarren. In zijn fijn, ietwat gesluierd coloriet heeft hij hier o.a. een zelfportret,
stoerder dan zijn meeste werk; van de teekeningen is het portret van den heer de G.
een goed staal van Dom's vaste teekenhand. Zijn landgenoot, V.F. d e B u d t , wiens
landschappen we onlangs bespraken, bereikt in de hier aanwezige portretten niet de
hoogte van zijn ander werk. Het groote geschilderd portret van mevr. Fabricius heeft
wel distinctie in de kleur, maar blijft aan den buitenkant. Het lijkt, evenals Dom's
portret van de gravin v. H. te E., beïnvloed door de ‘bestelling’. Een zekere bravoure,
doch weinig distinctie en héél weinig innerlijkheid spreekt uit enkele portretten van
J. G o u w e l o o s , om bij de Belgen te blijven. Liever zijn mij de teekeningen van
Va l e n t i j n v a n U y t v a n c k : monumentale koppen, waaruit een, nog niet geheel
bereikt, streven naar expressiviteit spreekt. Van A. L e f e b v r e treft een knap
geteekend portret zijner moeder.
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De Hollandsche portrettisten zijn beter vertegenwoordigd dan de Belgische. Laat
mij allereerst B r e i t n e r noemen. Van hem hangt hier het bekende, waarlijk
grandioze zelfportret (eigendom van den schilder v.d. Weele), geschilderd met een
onvergelijkelijke bravoure, met een bruisenden hartstocht, een volstrekte
onfeilbaarheid en bovenal met een diepmenschelijk inzicht. De kleur is in dezen kop
bijzaak, de toon, de innerlijke ontroering alles. Het is Breitner op zijn breedst èn op
zijn diepst. Gelukkig bezitter!
Het pleit voor L i z z y A n s i n g h , dat men haar portret van de schilderes Coba
Ritsema ná Breitner kan zien, zonder dat de gedachte aan kleiner gaven bij ons
opkomt. Nooit zag ik inniger arbeid van haar dan dit dingske, zoo zonder eenige
pretentie of mooi-doenerij geschilderd, maar met een mannelijke vastheid van hand,
een prach-
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tige, diepe kleur, en vooral, met een puurheid van ziel, die de vraag doen opkomen:
kan die knappe én gevoelige Lizzy Ansingh niet hoóger rijken dan.... de poppenziel?
En heeft onze groote, geweldige, tragische tijd niet behoefte aan meér, dan de
precieuze grilligheid van exotische poppen?
Ook hij is er, die schilder van puren eenvoud en warme oprechtheid, H a v e r m a n .
Zooals Isaac Israëls 's menschen onrust geeft en de ontspoorde nervositeit onzer
dagen, schenkt Haverman's hand ons de beelden van menschen, die - zij het ook
tijdelijk - tot rust kwamen. Er is hier van hem een klein aquarelletje, een
vrouwenkopje, zoó onstoffelijk en tegelijk zoo verheven van kleur, dat we denken
aan Vlaamsche primitieven. Weldoende rust en fijne ziels-ontleding spreken uit het
portret van Dr. R. en diens vrouw.
Voornaam als Kever's meeste werk is ook het zelfportret, dat wij hierbij afdrukken.
Ook Kever is geen man van wilde roerigheid; hij zoekt de stilte, de in 't verborgen
levende kleur, en de ziel is hem alles. Dát onderscheidt zijn binnenhuizen en zijn
bloemen van zooveel werk van diezelfde richting.
A. N e u h u y s J r . verrast met portretstudies, krijtteekeningen van zware lijn en
breede contour, die vooral kracht ademen, doch fijnheid niet missen. Meer van die
kracht zou men A l b . R o e l o f s wel eens toewenschen, en ook wat meer
oorspronkelijkheid. Veel werk van hem is niet meer dan aangename, smakelijke
bevalligheid, niet vrij van herinneringen aan moderne Italiaansche meesters. Maar
hij toont kracht in het groote olieverf-portret naar een oud heer, met gezond-rooden
kop; en zeer goed is zijn portret van Victor Gilsoul.
F r . H o o g e r w a a r d is erg ongelijk. Het ongetwijfeld fraai geschilderde
ruiterportret (waarvoor v.d. Hem poseerde) is een-en-al uiterlijkheid en oppervlakkige
bekoring, terwijl de staande vrouwenfiguur met mof en bont (mej. de M.) veel meer
is geworden dan ‘de aangekleede mensch’. Heel mooi is vooral het bezielde gelaat
van dit nog jonge meisje, met diep-donkere oogen, waarin heel de onrust van onzen
zoekenden tijd is gespiegeld.
Een vergelijking tusschen To o r o p ' s zeer bekend portret van Pablo Casals en
W i l l y S l u i t e r ' s portret van Aldo Antonietti valt sterk ten nadeele van den laatste
uit. Toorop's Casals is de in zijn spel opgaande kunstenaar, de begenadigde droomer,
niet te scheiden van zijn cel, waarmee hij é é n is. Wat hij toevallig voor een jasje
aan heeft - wie denkt er aan? De geestelijke verfijning, die dit meesterwerk van
Toorop adelt en het boven 't tijdelijke verheft, ontbreekt in Sluiter's doek. Deze
Antonietti is.... een sportief-gekleede, bruin-gezonde dandy, die eens 'n viool ter
hand neemt, en wat speelt. Hij zou evengoed, neen veel beter, een hocky-stok bij
zich kunnen hebben.
A n t o o n v a n We l i e is de beroemde, de wereld-beroemde. Hij heeft me nog
nooit ontroerd. Hij heeft een groote, hoewel niet buitengewone, technische
vaardigheid, maar blijft daarmee aan den buitenkant van het leven. En o, wat een
weeë romantiek, als in die ‘dame met het masker’. Voor het omslag van een Engelsche
shillingnovel!
J.S.

Het aanplakbillet voor de Bosboom-tentoonstelling.
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Voor de Haagsche Bosboom-Tentoonstelling maakte Roland Holst een aanplakbillet,
dat in opvatting, kleur en uitvoering van een zeer groote distinctie is. Op een mooie
papierkleur staan in zwart met gouden sierselen, de letters van den tekst onder en
boven gegroepeerd, terwijl het middenvak gevuld wordt door een tweetal figuren:
‘De levenskrachtige-voortschrijdende Jonge Generatie, die zich klaarbewust van
haar eigen nieuwe gevoelens en oogmerken, de scheidende oude generatie vol
eerbiedige vereering omhelst en haar den krans der
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hulde op het hoofd drukt, terwijl aan weerszijden, haar ter eere, rozen neerdalen.’
Door verdeeling, kleur en compositie zal het ongetwijfeld gunstig afsteken te
midden van omringende plakkaten op schutting of plakzuil; maar toch hapert er iets
aan. En hoewel ik het op zichzelf beschouwd zeer geslaagd vind, mogen wij toch
m.i. deze tekortkomingen niet over het hoofd zien, omdat ik dat voor de reclamekunst
van belang acht.
Een reclame-billet zal toch, behalve dat het door kleur, door verdeeling, laat ons
zeggen door algemeen aspect, de aandacht trekt, in een speciaal geval, voor een
speciaal doel, ook d i t dadelijk kenbaar moeten maken.
Nu heeft de ontwerper dit in de symboliek der beide figuren willen weergeven;
maar waar in Japan ieder de symboliek van een denneboom, een ooievaar, een
staartschildpad begrijpt, daar is ten onzent de verbeelding van den kunstenaar volstrekt
niet voor ieder even duidelijk, wat de commissie dan ook waarschijnlijk zelve inzag,
door bij het affiche een toelichting te voegen.
Al behoeft een kunstenaar niet tot het niveau van het publiek af te dalen, in dit
geval toch zullen velen vragen: wat bedoelen die twee figuren.
De tegenstelling in beide kan wijzen op de oude generatie en het jonge leven, maar
een zelfde tegenstelling kan ook een nieuwe tijdkring tegenover een afgeloopen
periode aanduiden, als bij aankondiging van een jaarwisseling bijv., om slechts iets
te noemen.
En dan, stond er geen B o s b o o m t e n t o o n s t e l l i n g boven, zoo zou deze
symboliek, indien zij ons al duidelijk was, evenzeer van toepassing kunnen zijn op
een Maris-tentoonstelling, een Israëls-tentoonstelling, een Bilderdijk-tentoonstelling
enz., wij zien hier niets in dat ons specifiek en direct aan een
schilderijententoonstelling in het algemeen en aan de Bosboom-tentoonstelling in
het bijzonder doet denken.
Dit affiche kan, zooals het is, met een gewijzigde tekst voor menig andere expositie
dienen.
Nu verwachtte ik niet, en zou dit ook geenszins verlangen, dat de maker er een
vergrootte kerk van Bosboom op gezet had, het is trouwens ook niet mijn bedoeling
den ontwerper te zeggen, hoe hij het m.i. wel had moeten maken, maar mij lijkt zijn
werk niet afgedaan indien hij zich slechts bepaalt tot een goede samenstelling, tot
een goede verdeeling, tot goede kleurcombinatie, en tot een voor hemzelf direct
verstaanbare symboliek.
Zeer zeker is dit al heel veel, maar voor een aanplakbillet m.i. niet voldoende.
Het doel waarvoor het billet gemaakt wordt, hetzij dit de aankondiging is van een
handelsproduct of van een tooneelvoorstelling, een tentoonstelling of wat ook, moet
uit het geheele ding spreken. Ik acht dit een der voorwaarden (er zijn er zeer zeker
meer) die bij een goed affiche niet uit het oog verloren mogen worden.
De affiche-kunst immers moeten wij onder de zoogenaamde ‘gebruikskunsten’
rangschikken, zij is niet louter versiering maar heeft een zeer direct praktisch doel.
En waar iemand van een gevestigde reputatie als Roland Holst voorgaat, een m.i.
niet weg te cijferen onderdeel van het aanplakbillet te negeeren, daar zullen anderen
zich geëxcuseerd achten indien zij bij een affiche-opgave voortaan alleen rekening
houden met verhouding, kleur, indeeling, en het doel waarvoor zij het affiche maken,
buiten beschouwing laten.
R.W.P. Jr.
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Une question brûlante.
De kunstnijveren en architecten staan scherp tegenover elkaar en betwisten
wederkeerig malkander het recht de inrichting eener woning te verzorgen.
De architect meent, dat, wanneer hij voor iemand een huis zal bouwen, het ook
aan hem is zoo noodig voor de binnen-architec-
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tuur, voor de meubelen en al wat dies meer zij, zorg te dragen; terwijl de nijverheids
kunstenaar dit een jagen op zijn terrein acht.
Ziedaar de zaak gesteld, ontdaan van al het bijkomstige. En bekijken wij haar
zuiver en onbevooroordeeld dan gelooven wij dat voor beider zienswijzen wat te
zeggen valt en het geval eigenlijk geheel afhankelijk is van de personen van architect
en nijverheidsman.
Wanneer een architect een huis ontwerpt, dan neem ik gaarne aan dat hij niet
voldaan is indien hij alleen de romp gemaakt heeft en een ander volgens diens
inzichten de kamers van binnen gaat aankleeden. Ik kan mij levendig voorstellen,
dat hij (wij willen de finantieele zijde nog even buiten beschouwing laten) er behagen
in zal scheppen de kamers, waarvoor hij een bepaalden vorm en verhouding heeft
vastgesteld te betimmeren en te meubileeren. Ook dat hij bij zijn meubelen een
passenden haard, een lamp zal willen ontwerpen, kortom dat hij zoodoende betreedt
een terrein dat.... vroeger ten deele het zijne was, thans door den architect-intérieur
opgeëischt wordt.
Aan den anderen kant kan ik mij het geval indenken dat de binnenhuiskunstenaar
bij de afzonderlijke meubelen die hij ontwerpt ook wel graag eens een geheele kamer
compleet inricht, al zal hij zich dan ook met vorm en verhouding, plaatsing van ramen
en schoorsteen naar den architect moeten richten.
Om nu echter uit te maken tot zoover mag de een, tot zoover de ander gaan... 't
hangt voor een heel groot deel af van de capaciteiten van dien een en dien ander!
Indien de architect volkomen competent is om ook de binnenarchitectuur te
ontwerpen, dan geloof ik zelfs dat dit tot grooter eenheid kan leiden, daar hij bij de
indeeling zijner vertrekken reeds met een meubeleering en betimmering rekening
kan houden. En is hij een consciensieus man, dan zal hij zonder twijfel, waar zijn
krachten tekort schieten, zich de medewerking van anderen verzekeren.
Hem die medewerking te willen voorschrijven en opdringen lijkt mij echter onjuist,
daar er samenwerking zal moeten bestaan en bij die samenwerking een zekere leiding,
wil de eenheid niet verbroken worden.
De architect zal in dat geval dus zeker dien kunstenaar aan zich verbinden, met
wiens werk hij overeenstemming voelt, maar dat zal hij doen zonder dat hem dit
gevraagd of gezegd wordt, omdat hij dit in het belang van zijn werk acht, evenals
hij tot verhooging van de schoonheid van zijn buitenarchitectuur zich met een
beeldhouwer zal verstaan.
Heeft hij in dezen voldoende vertrouwen, dan zal hij met hem bespreken wat hij
zich gedacht heeft, en hem verder vrijlaten, maar dan ook in de overtuiging dat de
beeldhouwer zich zijn plaats als versierend kuntenaar volkomen bewust is.
De binnenhuis-architect ziet echter meestal in de kamers zijn eigen terrein, waarin
hij zich (zijn naam duidt het aan) een eigen architectuur kan scheppen, maar ook hij
beperkt zich dan weer niet tot meubileering, maar ontwerpt liefst, ook om een eenheid
te krijgen, het tapijt, het behang, de lichtkroon en haard. En nu zou ik willen vragen:
wat blijft er dan weer voor den metaalontwerper, en den patroonteekenaar, den
decoratieven versierder over; want architect-intérieur is een veelomvattende titel.
Zeer zeker zal ook deze mensch zich, op het terrein waar hij zich niet vertrouwd acht,
medewerking van andere kunstenaars verschaffen, maar ook dit is dus weer geheel
afhankelijk van den persoon in kwestie, van diens inzicht en capaciteiten.
Reglementeering, classificeering is niet mogelijk, want dan zou ook de
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lampenkunstenaar kunnen zeggen: vriend, dit is mijn terrein, en de sierkunstenaar:
het behang behoort aan mij enz. enz. en dan.... zouden wij de zonderlingste
verrassingen kunnen krijgen.
Juist onlangs zag ik in de nieuwe Haarlemsche St. Bavo, wat een curieus allegaartje
het wordt wanneer nijverheidskunstenaars
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onafhankelijk van elkaar en van den architect hun werk, dat op zichzelf misschien
zeer respectabel is, uitvoeren. Het is alles zonder eenige samenhang.
En daarom geloof ik dat de keuze tot samenwerking uit moet gaan van den leider
van het geheel, die naar mate hij zijne medewerkers waardeert ze wel in hun werk
een voldoende vrijheid zal laten om hunne eigen inzichten te volgen. Dit zal ook de
meubelkunstenaar moeten doen voor zijn metaalwerk, voor zijn wand-en
vloerbedekking, door zijn decoratief schilderwerk enz. enz. Dat aan deze kwestie
echter wel een klein finantieel bijsmaakje is, mogen wij niet negeeren. De architect
ziet zich dan ook wel gaarne de binnenarchitectuur toevertrouwd, en de
meubelontwerper wiens terrein anders begrensd zou zijn, breidt dit eveneens gaarne
uit tot zooveel als mogelijk is. Niet alleen toch ontwerpt hij meubelen en
betimmeringen, maar ook bekleedingsstoffen, ook haarden en lampen, ook
glas-in-lood-vensters en marmeren schoorsteenen, ook klokken en sieraden, lepels,
vorken, en tafelgerei, portefeuilles enz. enz.
Daarom nogmaals, ik geloof dat het ondoenlijk is ieder precies zijn plaats aan te
wijzen. Da Vinci ontwierp wel vliegmachines en vechtwerktuigen. De
c a p a c i t e i t e n alleen van architect of nijverheidskunstenaar, zelfs al onderscheidt
hij zich niet door een van deze beide namen en behoort hij evenmin tot een der
bestaande vereenigingen, zullen moeten bepalen wat de principaal hem zal kunnen
opdragen en met gerustheid toevertrouwen.
R.W.P. Jr.

Germ. de Jong in de kunstzaal Pictura, Amsterdam.

GERM. DE JONG. KRIJTTEEKENING.
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De mij tot dusverre onbekende schilder, van wiens werk hier een expositie werd
gehouden, is wel voornamelijk of uitsluitend paysagiste. Maar ongetwijfeld houdt
hij dan ook hartstochtelijk van de natuur. Er is iets feestelijks in zijn schildering, iets
joyeus in zijn kleuren. Sterke groenen staan tegen sterke luchten, waarin men licht
en tocht voelt; er is een soort voorjaarsachtige scherpheid en frischheid in het
meerendeel dezer landschappen, een jonge weelde. Bovendien hebben vorm en kleur
hier iets, alsof het den schilder meer om vertolken dan om weergeven te doen is:
Compositie en voorstelling hebben niet zelden iets sprookjesachtigs. Bij die
uitdrukking sprookjesachtigs moet men nu evenwel niet denken aan lieverigheid of
slappigheid: mij dunkt de forsche boomen, wier anatomie zoo deugdelijk is bestudeerd
en geaccentueerd, laten zien hoe vast de schilder aan structuur hecht. Het
sprookjesachtige ligt veel eer in het avontuurlijke der compositie en in de voorkeur
voor het ietwat grilligblije, die men zelden zoo uitgesproken ziet in Hollandsch werk.
Toch is dit werk wel echt Hollandsch, en om dit te bewijzen noem ik alleen het
aardige typische geval met
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den dijk, waartegen een rechte rij roodgedakte huisjes afsteekt, die een breede gastvrije
kerk met dunbladerige olmen omringt. Dit is het echte Hollandsche dorpsgeval op
eigen wijze gezien en vertolkt.
Een stilleven, met appelen, bloesems, een gemberpot treft evenzeer door zijn grille
vroolijkheid van kleur, maar toch is het buitengeval den schilder blijkbaar het liefst;
mij dunkt hij heeft de lucht noodig om kleur tegen te zetten, een lucht, nu eens
scherp-blauw, dan wit-grijs, maar altijd bewegelijk en altijd open.
Ongetwijfeld is van dezen schilder, die wat zijdelings allerlei invloeden toont
ondergaan te hebben, doch er zich nooit geheel door liet meenemen, nog veel te
verwachten.
C.V.

Kunst aan den wand.
De Nederlandsche Musea, onder redactie van Jonkvr. C. Engelen en Dr. H.P. Coster,
uitgave Biegelaar en Jansen Utrecht.
Als wij deze platenvoorraad dóórzien dan gaan onze herinneringen onwillekeurig
terug tot 1896 toen de nog jeugdige kunstminnaar Frans Boersma bij de firma
Kleinman zijn tijdschrift voor Bouw- en Sierkunst deed verschijnen. Dit was waarlijk
een soort gebeurtenis, en er zat een genoegen in, telkens afleveringen te ontvangen
met het mooiste dat zich in musea en particuliere verzamelingen bevond.
Deze uitgave had ook zijn tekortkomingen, wij willen ze gaarne erkennen - en
deden dit ook destijds bij het verschijnen - de platen waren niet altijd van een
onberispelijken lichtdruk, de toelichting wat al te beknopt, maar het geheel was een
verheugenis.
De uitgave mocht helaas niet lang bestaan, maar werd later onder redactie van
Lauweriks en de Bazel eenigszins gewijzigd voortgezet en daarna, zoo ik mij niet
vergis, door den uitgever alleen geredigeerd.
Mijn beste herinneringen gaan echter uit naar die eerste oorspronkelijke uitgave
en wel mede om deze losse platen, die men, zonder zijn exemplaar te schaden, uit
de map kon nemen als kunst aan den wand.
Een ieder kunstzinnige toch wil wel eens een goede afbeelding van een mooi beeld,
van een Grieksche vaas, van een miniatuur of wat ook, ophangen om er dagelijks
van te kunnen genieten.
En nu, zooveel jaren later, verschijnt ‘de Nederlandsche Musea’, waarbij eigenlijk
hetzelfde principe op den voorgrond staat: afbeeldingen te geven van mooie of
zeldzame voorwerpen op losse platen met een korten toelichtenden tekst. De keuze
der afbeeldingen beperkt zich echter tot de voorwerpen, nieuwe aanwinsten, in
Nederlandsche Musea en thans in hoofdzaak tot oude kunst. Ik geloof echter niet dat
het uitgesloten behoeft te zijn ook aanwinsten van nieuwe kunst, bijv. in het
Haarlemsche kunstnijverheidmuseum (om den titel getrouw te blijven) af te beelden.
Mocht dit zoo zijn, dan zou ik bescheidenlijk nog eenige opmerkingen der redactie
ter overweging willen geven. Allereerst deze: dat de platen zoo koud en ongevoelig
aandoen; de kleur van papier, de aard van papier, de tint van druk zijn zoo hard. Ik
weet wel, dat glad, wit, kunstdruk-carton eens drukkers ideaal is voor autotypiën,
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maar ook wij hebben idealen en met dubbeltoon-inkt op getint mat-couché bereikt
men niet minder goede, ja schoonere resultaten; tenminste wanneer men bij autotypie
blijft en niet lichtdruk prefereert. En dan - ja mijn wenschen zijn vele - lijkt het mij,
met het oog op 't doel dat ik mij voorstel, de platen te gebruiken, los van afleveringen
en jaargangen, verkieslijk indien de toelichting meteen onder of achter op de plaat
gedrukt werd.
Deze uitgave vond ik in zoo vele opzichten aanbevelenswaard, dat ik meende
datgene, wat m.i. nog tot hare aantrekkelijkheid bij kon dragen, niet voor mij te
mogen houden.
R.W.P. Jr.
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AUGUSTE RENOIR
FEMME AU CORSAGE ROUGE
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Auguste Renoir,*)
door Kasper Niehaus.
‘Moi, je reste dans le rang’.
RENOIR.
Renoir is wel eens de Fragonard van onzen tijd genoemd, hij vormt de schakel
tusschen de achttiende eeuw en de moderne. De jeugdwerken doen echter nog niets
van den nieuweren Frago vermoeden. Hij bestreeft dan eene zoo levendig mogelijke
voordracht van vluchtige

AUGUSTE RENOIR. ZELFPORTRET.

verschijningen der werkelijkheid. De groote schilderkunstige hoedanigheden kunnen
het eenigszins primitieve der aanschouwing niet verhelen. Geen der impressionisten
vertoont den invloed van Courbet duidelijker dan Renoir aan het begin zijner
loopbaan. Hij bezit dezelfde rijke productiviteit en dezelfde snelle manier van werken.
Manet, Cézanne en Degas hebben tezamen misschien niet zooveel geschilderd als
Renoir alleen. Hij zelf schat het aantal zijner schilderijen op duizenden. Onder de
impressionisten heeft Renoir zich het meest naïef van zijn kunst bediend, - hij schildert
zooals een vogel zingt, omdat z'n natuur het hem zoo ingeeft -, de anderen zijn allen
demonischer. Hij is het zuiverst een Franschman, een zoon van dat klare Latijnsche
ras, dat de lichte Grieken nog niet kan vergeten en dat reeds vroeger in Poussin z'n
schilderkunstige uitdrukking vond.
Renoir toonde zich van den aanvang af een romanticus. Hij was in 1863 als zoovele
andere beginnende meesters door den officieelen Salon geweigerd. In 1864 werd hij
met eene schilderij ‘Esmeralda’ toegelaten. Daar deze schilderij en de weinige andere
*) Bewerkt naar gegevens van Theodore Duret, Jul. Meier-Graefe en Ed. Renoir.
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uit denzelfden tijd door hunnen maker werden vernietigd, kunnen wij ons geene
voorstelling meer vormen van het debuut. In 1865 exposeerde hij een vrouweportret
en eene ‘Soirée d'Eté’, die beide reeds van een invloed van het naturalisme blijk
geven.
Merkwaardiger is het groote, in bruine tonen geschilderd figuurstuk ‘Le cabaret
de la Mère Anthony’, (hier te lande bekend door de laatste Vierjaarlijksche te
Amsterdam) dat in Januari 1866 te Marlotte, de oude zomer-residentie der schilders,
ont-
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stond. Rechts met den hoed op zit Alfred Sisley, Renoirs intimus, dien hij dikwijls
heeft geschilderd; nevens hem een schilder Lecoeur geheeten. Achter zijn rug is de
indertijd welbekende Mère Anthony bezig. De staande rapin, die zich juist eene
cigarette draait, is Renoir zelf. Naast hem ruimt Nana, de dochter der waardin, de
ontbijttafel af. Op den achterwand tusschen gekrabbelde noten en verzen eenige
caricaturen van musici. De spookachtige gestalte links is Henri Murger, de schrijver
van ‘Scènes de la vie de Bohème’.

LE CABARET E LA MÈRE ANTHONY,

1866. COLL. A. HÉBRARD, PARIS.

Ook onze schilderij kon wel een ‘Tooneel uit 't Bohèmeleven’ heeten. De in
1866/67 geschilderde ‘Diane Chasseresse’, die in 1867 door den Salon werd
geweigerd, vertoont evenals het vorige schilderij in het motief en in menig détail den
invloed van Courbet.
In het Folkwang-Museum te Hagen in Westphalen hangt Renoirs eerste
meesterwerk, de ‘Lise’ uit 1867. Eene dergelijke figuur komt voor op het portretstuk
‘Le ménage Sisley’, dat in 1868 is ontstan. ‘Lise’ zelf wordt in het in 1869
geschilderde meisje (L'été) der Nationale Galerij te Berlijn gerepeteerd. Renoir is
den 23sten Februari 1841 geboren. Hij was, toen hijde ‘Lise’ schilderde dus 26 jaren
oud! Zonder den invloed van Courbet, van Manet ware de ‘Lise’ nooit ontstaan. Zeer
zeker werd Renoir door Manets voorbeeld getrokken. Maar eigenlijk bleef de
onstuimige voorvechter Manet het innerlijk wezen van den stillen droomer altijd
vreemd. Renoir is minder expansief, meer gelaten, als in een zoeten droom verloren.
Reeds de arme kleermakerszoon uit Limoges, die op dertienjarigen leeftijd als
porceleinschilder in z'n onderhoud; voorzag, vertoonde de coloristiek des rijperen
meesters. Bijna vijf jaren bleef de jongen handwerker. Hij kwam snel vooruit en men
vertrouwde hem al spoedig opdrachten toe, die anders slechts geoefenden arbeiders
ten deel vielen. Hij werd, zooals z'n broer vertelt, reeds door z'n kameraden uit dien
tijd in scherts Rubens genoemd. Aan dezen jongeren en nog levenden broeder,
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Edmond Renoir, die later vaak als model voor vele schilderijen zou poseeren en als
journalist hem zoo goed hij kon probeerde te helpen, hebben wij eenige inlichtingen
omtrent Renoirs handwerkerstijd te danken. Onder de porceleinschilders was een
ouder meesterknecht, die tehuis in z'n vrijen tijd de schilderkunst beoefende. Hij
werd Renoirs
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LE GARçON AU CHAT,

1868. COLL. EDUARD ARNHOLD, BERLIN.
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eerste leeraar, gaf hem linnen en verwen ten geschenke, verklaarde hem hoe hij
daarmede aan moest vangen en moedigde hem aan eens op z'n eigen houtje aan den
slag te gaan. Renoir begaf zich thuis onmiddellijk aan den arbeid. Hij woonde toen
nog bij zijne ouders in de Rue d'Argenteuil; z'n vader was enkele jaren na de geboorte
van den jongen naar Parijs getrokken. Hij schilderde er stout op los. Het zou eene
Eva voor den zondenval worden. Achter haar in de twijgen, wond zich een slang met
opengesperden muil. Toen het werk voltooid was, werd de porceleinschildersbaas
op een Zondag uitgenoodigd het te beoordeelen. Na aandachtige beschouwing
verklaarde hij der verzamelde familie nadrukkelijk, dat men den jongen kunstschilder
moest laten worden. Als zoodanig voorspelde hij hem eene schitterende toekomst,
terwijl hij als porceleinschilder ten hoogste 12 of 15 francs per dag zou kunnen
verdienen. Er werd met aandacht naar zijnen raad geluisterd. De middelen om ernaar
te kunnen handelen ontbraken echter ten eenenmale.
De opleiding tot kunstschilder kostte toen evenals nu veel geld en zijne ouders
verkeerden, tenminste indertijd, in zeer armelijke omstandigheden. Wellicht ware
Renoir z'n heele leven porceleinschilder gebleven, indien niet juist toen de uitvinding
van den machinalen porceleindruk den arbeid van tal van handwerkers en ook van
Renoir, overbodig hadde gemáakt. De jongen verkeerde in een wanhopigen toestand,
de vermetele wensch in Sèvres te worden aangesteld werd niet vervuld. Op een
goeden dag slentert hij met leege maag door de Rue du Bac en ziet daar een winkel,
waar beschilderde doorzichtige stores worden gefabriceerd. De zaak bloeit en de
bezitter zoekt naar werklieden.

PORTRAIT DE M. CHOQUET,

1876. COLL. DURAND-RUEL, PARIS.

Renoir biedt zich aan. De patroon maakt geen omslag; daar is het atelier, den
volgenden dag kan hij beginnen, de store à 30 francs. Een menschlievend arbeider
leert hem den truc. Aan het einde der eerste week is de nieuweling Renoir allen de
baas. Aan 't einde der tweede week verdient hij 100 francs per dag, wijl hij de stores
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tienmaal sneller dan de anderen klaar speelt. Na twee jaren heeft hij genoeg bespaard
om de Ecole des Beaux-Arts en het Atelier-Gleyre te kunnen bezoeken. Renoir zelf
is de meening toegedaan dat de handwerkerstijd z'n manueele vaardigheid en de, den
modernen schilder onontbeerlijke, snelle manier van werken, ten zeerste heeft
bevorderd. Bij Gleyre vindt hij in den winter van 1861/62 in Monet, Sisley en Bazille
sympathieke kameraden. 's Zomers gaan zij tezamen naar Chailly in 't bosch van
Fontainebleau. Hier treft
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Renoir in 1862 den ouden Diaz aan, die zich voor den aankomenden schilder
interesseert, hem in de formules der landschapschilders van 1830 inwijdt en hem,
wat wellicht nog belangrijker is, crediet bij zijnen verfleverancier verschaft. Monet
werkt met zijne bewondering voor Courbet aanstekelijk op Renoir en bezorgt hem
later de kennismaking met Monet, wiens werken Renoir voor 't eerst op de ‘Exposition
des Refusés’ van 1863 ziet.
Renoir onderscheidt zich in 't bizonder door het strenge vasthouden aan de Fransche
tradities, die hij poogt vooral organisch voort te zetten. Hij is de zuiverste Franschman
zijner generatie en niet zonder bewustzijn hiervan.
Claude Monets invloed op Renoir is zeer groot. Hij heeft op zijn manier deel
genomen aan de ontwikkeling van het pleinairisme en der moderne coloristiek,
waarvan Monet de initiateur is. Men vindt uit de zeventiger jaren vele schilderijen
die eene gelijkenis vertoonen met verwante motieven van Monet, voornamelijk
stillevens. Het valt niet te verwonderen, dat men Renoir aanvankelijk, toen het
impressionisme nog in z'n opkomst verkeerde en nog maar door een kleinen kring
werd beoefend, alleen naar zijn behooren tot dezen door de critiek achtervolgden
kring beoordeelde en hem rangschikte nevens Monet, Sisley en Pissarro, met wie hij
overigens intiem bevriend was. Thans, nu de leerstellingen van het impressionisme
zoo zeer gemeengoed zijn geworden, dat men ternauwernood hunne eigenaardigheid
meer kan herkennen, komt Renoir aldoor verder te staan van hen met wie hij eens
gemeenschappelijk startte.

LA BALANçOIRE,

1876. MUSÉE DU LUXEMBOURG, PARIS.

Men begint den kring der impressionisten nauwer te trekken en noemt aldus slechts
schilders die, gelijk Monet en nog eenige anderen, de artistieke voorstelling van
bepaalde atmospherische phenomenen der natuur boven de ontwikkeling hunner
eigenheid stellen en zich met de meer of minder objectieve toepassing van een
coloristisch principe vrijwel uitputten. De grootsten der zoo-geheeten impressionisten
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zijn verre boven het impressionisme uitgegaan en zijn niet meer onder dien naam te
vangen.
Renoir rekent zich-zelf evenmin tot de impressionisten als wij hem daarbij mogen
rangschikken en ontkent juist nadrukkelijk het eigenlijke principe van Monet: de
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de natuur. Met de natuur, zei hij eens, kon
men geen kunst leeren, met de natuur kon men doen wat men wilde en moest men
noodwendig tot 'n isolement komen. ‘Moi je reste dans le rang.’
Op de vraag, hoe men kunst moest leeren, gaf hij ten antwoord: ‘Au musée,
parbleu!’ Het moderne liet hij gelden, voor zoolang
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het zich met het ‘museum’ verdroeg. Daaronder verstond hij het pantheon van alle
groote overleveringen der Fransche schilderkunst. Een meester vooral bestudeerde
hij grondig: Eugène Delacroix. Courbets formule had hij zonder bedenken
geaccepteerd evenals al z'n kameraden. Corot en de achttiende eeuw had hij in 't
bloed.

JARDIN A MONTMARTRE.

Delacroix echter was z'n zielsverwant, dien hij met volledige bewustheid was
toegedaan. Sommige gedeelten van Delacroix' schilderijen behelzen het heele palet
van den Renoir der zeventiger jaren. De verhouding laat niets aan duidelijkheid te
wenschen over. In de ‘Parisiennes habillées en Algériennes,’ die in 1872 door den
‘Salon’ werden geweigerd is de poging om een analoog schilderij als de ‘Femmes
d'Alger’ van Delacroix te scheppen, in 't oog vallend. De motieven vertoonen veel
gelijkenis met elkander. Renoir is echter geen Delacroix en heeft zich nimmer een
Delacroix gevoeld. Hij is veel eenvoudiger georganiseerd, hij heeft niets van diens
verregaande geestelijke speculaties, noch van zijne hartstochtelijke gestes. Diaz moet
in Chailly den beginneling als belangrijkste voorschrift hebben ingeprent, steeds naar
de natuur te schilderen en Renoir moet dit gezegde tot z'n evangelie hebben gemaakt.
Hij heeft inderdaad nooit zonder model geschilderd en nog thans moet het model in
't atelier zijn, wil hij kunnen werken. Of hij er naar kijkt, is echter een open vraag.
Deze maatregel bracht bij voorbaat reeds eene beperking in het aantal der
onderwerpen mede. Persoonlijke neiging deed hem de voorkeur geven aan een bepaald
soort van motieven: hij nam doorgaans de verschijning der vrouw tot uitgangspunt
zijner kunst. Renoir ging in het naaktschilderen ongeveer in de richting verder, die
Delacroix in 1872 in zijn ‘Sardanapalus’ had aangeduid. De détailstudie voor de
schilderij, die zich bij Cheramy bevindt is het doorslaande bewijs voor Delacroix'
verhouding tot Rubens en vertoont gelijktijdig de verbinding met den nakomeling.
Het resultaat is hetzelfde, de middelen waarmede het is bereikt verschillen. Delacroix'
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kunst is, nog meer dan die van Rubens, op de beweging, het rythme gericht; eene
beweging, die van het teederste zuchtje tot den geweldigsten storm kan aanzwellen
en waarvan het meest bewonderenswaardige is, dat zij zelfs in de geestdriftigste
vervoering nimmer het evenwicht der maten verliest. De schijnbaar in wilde willekeur
stroomende kleuren zijn steeds tot eene harmonie gebracht.
Reeds het temperamentsverschil bepaalt Renoirs verhouding zoowel tot Rubens
als tot Delacroix. Wij zien hem nooit heroisch bewogen, het is of er geen windje
door z'n
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werken waait. Daarmee mag echter niet geloochend worden, dat hij soms
bewegingsmotieven heeft geschilderd. Doch ook in zulke gevallen voelt men de
elegische gelatenheid van een aan den idyllischen Corot verwant temperament.

LES BAIGNEUSES,

1885. COLL. J. ET G. BERNHEIM, PARIS.

Renoir heeft nog eens, drie jaren na het schilderij met de verkleede Parisiennes, ditmaal naar uiterlijke aanleiding -, eene onmiddellijke aansluiting met Delacroix
beproefd, toen hij op uitnoodiging van z'n vriend Dolfus de ‘Noce juive’ in den
Louvre copiëerde. Hij probeerde het voorbeeld in zijn palet te transponeeren en
inderdaad treffen wij Renoirs heele coloriet in deze copie aan en wij kunnen in détails
vaststellen hoe verwant zekere kleuren van Renoir met zekere kleuren van Delacroix
zijn.
De meesterwerken uit het jaar 1874 brengen eene beslissing. Het zijn grootendeels
portretten en interieurs. Het vroegste des jaars zal het levensgroote damesportret zijn,
dat thans in den Luxembourg hangt. De dame, geheel in het zwart, staat voor een
zwarten vleugel. Het zwart is niet uit mengingen verkregen, doch het is werkelijk
beenzwart. Beroemder dan dit ten onrechte onderschatte meesterwerk is het figuurstuk
geworden, dat Renoirs broer en een model, Nini genaamd, in de baignoire van een
theater voorstelt en den titel ‘La Loge’ voert. Heel handig is de schuine afsnijding
met de balustrade gevonden. Deze bewerkstelligt een parallel tusschen balustrade,
schouder en armlijn der dame en vervolgens met den opgeheven arm van den heer.
Daar binnen is een rijk spel van arabesken en rhythmen gevangen.
In de ‘Danseuse’ uit hetzelfde jaar werd de vaporeuse schilderwijze, die reeds in
de ‘Lise’ begon en in de ‘Loge’ werd voortgezet, tot stijl verheven. De portretten
van Mlle. Legrand uit 1875 en van Mlle. Durand-
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Ruel uit 1876 kunnen tot dezelfde orde als dit magnifique schilderij gerekend worden.
De zeventiger jaren zijn voor Renoir geweest, wat voor Monet de zestiger waren.
De werken uit dezen tijd zullen steeds de meeste bewondering wekken zooals van
Monet de ‘Olympia’ of het ‘Déjeuner sur l'herbe’ zullen blijven. Overigens ging het
met de materiëele existentie nog verre van schitterend. Choquet, Cézannes trouwe
profeet, Renoirs eerste helper, - die reeds in 1874 op de eerste tentoonstelling der
impressionisten energiek met woord en daad voor hem opkwam en zich en zijne
vrouw meermalen door hem liet schilderen, beschikte voor zijne opdrachten slechts
over bescheiden middelen. Ook de bewonderaars van het impressionisme betaalden
omtrent het midden der zeventiger jaren slechts enkele honderden francs voor
middelmatig groote schilderijen en er werden van hen te weinig gevonden om de
vele talentvolle hongerlijders brood te kunnen geven. De invloed van Durand-Ruel,
die reeds in den aanvang der zeventiger jaren de werken der impressionisten zocht
te verbreiden was nog zeer gering en over de weinige critici, die voor hen opkwamen,
maakte men zich vroolijk. De gemiddelde taxatie hunner werken in Hotel Drouot
bleef nog jarenlang zeer laag. Renoir heeft zich nog in den tijd, waarin de werken
ontstonden, die vele vrienden zijner kunst thans als z'n beste laten gelden, er zeer
armelijk door heen moeten slaan. Wel is waar bleef hem de uiterste nood, de honger,
welke den armen Sisley nimmer verliet en welken Monet, die de tering niet naar de
nering wist te zetten, dikwijls genoeg gelegenheid kreeg te leeren kennen, bespaard,
wijl hij zijne overigens geringe behoeften met de opbrengst der tot elken prijs
aangenomen portret-opdrachten wist te dekken. Een weinig zal hem ook zijne moeder
hebben geholpen, die toen te Louveciennes woonde en bescheiden inkomsten genoot.
In den omtrek, te Chatou, Croissy, Bougival placht Renoir 's zomers te schilderen.
Bij z'n moeder kon hij in ieder geval z'n bekomst eten. Soms, zoo vertelde hij eens,
stak hij onder het eten z'n zakken vol brood, om het aan Monet te brengen. Overigens
bleef ook hem nauwelijks één bitterheid bespaard en het gelukte zelfs zijn spartaansche
levenswijze, waarvoor geen materieel genot bestond, niet altijd de zorgen te
ontvlieden. Het kleine zelfportret der verzameling Donop de Monchy, dat
vermoedelijk omstreeks de helft der zeventiger jaren dateert, vertoont een met de
uiterste energie worstelend mensch. Het completeert de karakteristiek, die wij aan
de pen zijns broeders danken*).
De scherpe lijnen van dit gelaat doen er ons ternauwernood de weeke trekken die
den zorgeloozen gast van Moeder Anthony toebehoorden, uit terugkennen. Z'n
gelaatstrekken werden harder, maar niet aldus zijne schilderijen. Z'n schilderijen
werden aldoor vroolijker en lichter. Z'n ontwikkeling gaat thans verder in de richting
der coloristiek. Renoir zoekt z'n uit allerlei reminiscenties samengesteld palet te
reinigen en Monets principe eener chromatische harmonie consequenter dan tot dus
verre in toepassing te brengen. Het onderscheid tusschen de ‘Loge’ en het groote
*) In een opstel in de ‘Vie moderne’ van 1879 schildert Ed. Renoir z'n broeder in jonge jaren
aldus: ‘L'air pensif, songeur, sombre, le front courbé, l'oeil perdu, vous l'avez vu vingt fois
traverser en courant le boulevard; oublieux, désordonné, il reviendra dix fois pour la même
chose sans penser à la faire; toujours courant dans la rue, toujours immobile dans l'intérieur,
il restera des heures sans bouger, sans parler, où est son esprit? Au tableau qu'il fait ou au
tableau qu'il va faire; ne parle peinture que le moins possible. Mais si vous voulez voir son
visage s'illuminer, si vous voulez l'entendre - o miracle - chansonner quelque gai refrain, ne
le cherchez pas à table, ni dans les endroits où l'on s'amuse, mais tâchez de le surprendre en
train de travailler’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

schilderij in den ‘Musée du Luxembourg’, de ‘Moulin de la Galette’ uit 1876, bestaat
niet alleen in de objectieve reiniging der kleur. De absolute reinheid is in dit schilderij
overigens nog lang niet bereikt. Nog zwenkt de basis tusschen zwart en blauw. De
verschillende
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figuren die er op voorkomen zijn veel minder portretmatig dan voorheen, 't vleesch
wordt niet meer als in de vroegere werken zuiver gemodelleerd, doch geheel
impressionistisch gegeven. Eene wetenschappelijke verdieping in de natuur bevordert
de reiniging van z'n palet. Zooals in elk geslaagd schilderij verbindt de
kleurenharmonie de veelheid der verschijningen. Dit ordenende of rhythmische
element bereikt, - zooals reeds Delacroix had aangetoond -, daar, waar zuivere kleuren
als basis dienen een veel nadrukkelijker en krachtiger effect dan de oude methode,
die van de valeurs uitging; wijl met en door zuivere kleuren de variaties der
harmonieën veel verder kunnen worden opgevoerd zonder gevaar voor het totaaleffect
op te leveren.
Ook het formeele blijkt in dit werk te zijn veranderd en in eene overgangsperiode
te verkeeren. Voorloopig heeft hij het geserreerde karakter van z'n eerste werk
opgegeven voor een meer geopenden vorm.

FEMME AU CHAPEAU DE PAILLE. COLL. BERNHEIM-JEUNE ET CIE.

Renoir was geen landschapschilder zooals Monet, Sisley of Pissarro bijna
uitsluitend waren. De groote primitieven hebben ook nooit het landschap om zich
zelfs wille gegeven. Zijn naïeve verbeelding nam geen genoegen met een motief
zonder menschen. Een mensch is eenen mensch het naaste. Renoir had evenals Manet
behoefte aan levende wezens in zijne schilderijen om zich te kunnen geven. Hij ware
zekerlijk verdord indien men hem b.v. het schilderen van vrouwen had verboden,
Met ‘Tonelle’, ‘La source’, voorstellingen van menschen en pleinair overtrof
Renoir spoedig het niveau van den ‘Moulin de la Galette’. De bijna chromatische
reinheid werd reeds bereikt in de ‘Balançoire’ in den Luxembourg, eene schoone
symphonie in blauw. Moet men naar aanleiding van het werk uit deze periode, in dit
palet, tot Renoirs onvoorwaardelijk adopteeren van Monets kleurentheorieën
besluiten? Dit schijnt meer dan twijfelachtig, want in vele schilderijen uit dien zelfden
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tijd en ook van lateren datum heeft Renoir het zwart gebruikt en goed gebruikt. Hij
ging nooit als Monet van de kleuren van zijn palet uit om tot schilderijen te komen.
De kleur bleef hem altijd het middel, dat hij aan zijne doeleinden onderwierp. In
het kleine schilderij van 1876, dat onder den titel ‘Atelier de l'Artiste’ Monet, Pissarro
en drie andere vrienden van den kunstenaar vereenigde, probeerde Renoir voor de
eerste maal zijne ervaringen met het plein-airisme op een groep in een interieur toe
te passen. Het bleef schets. Maar
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nauwelijks twee jaren later, gelukte deze poging uitermate in het groote portretstuk
der familie Charpentier, dat zijnen schepper in den ‘Salon’ van 1879 het eerste
notabele succes opleverde en hem thans in Amerika, in het Metropolitan-Museum
waardig vertegenwoordigt. J.K. Huysmans meende in een zijner critieken van dit
schilderij, dat de kleuren er uitzagen als ‘effacées avec un tampon de linge’. - Men
gelooft hier inderdaad reeds de interieurbehandeling van een Pierre Bonnard te vinden
aangeduid. Sommige figuurstukken van Renoir lijken wel de vrij-gevolgde
voorbeelden van Bonnard te zijn geweest, b.v. de ‘Place Pigalle’ met de vliedende
grisette op den voorgrond en uit 1879 het ‘Déjeuner’ en ‘Femme à la grenouillère’.
In dit vruchtbare jaar 1879 ontstond o.a. het groote schilderij met de ‘Pêcheuses de
moules’, dat in 1880 in den ‘Salon’ was tentoongesteld en thans aan Durand-Ruel
toebehoort. Omstreeks 1890 schilderde Renoir eene repetitie van dit in het motief
eenigszins afwijkend werk, hoewel er als altijd eenige zijner verrukkelijke
kinderbeeldtenissen op worden aangetroffen. Behalve de ‘Pêcheuses de moules’
verscheen er in den Salon van 1880 nog ‘La femme au chat’. Dergelijke schilderijen
heeft Renoir bij honderden geschilderd. Altijd maar door meisjes, slapend, zittend,
liggend, staand, naakt of gekleed. Men heeft deze groote productiviteit gelaakt.
Geheel ten onrechte. Precies hetzelfde verwijt zou men dan Rubens kunnen maken.
Wie deze vruchtbaarheid laakt, dien ontbreekt het aan den zin voor nuances op een
gebied waar nuances alles te beteekenen hebben. Juist in deze schoone naakten,
ontbloeid aan eene nog geheel idyllische verbeelding, geschapen door eenen
paradijsgelijken zinnenlust, zonder begeerte, zonder hartstocht, spreekt het Fransche
rasinstinct zich het zuiverst uit. Geen der groote mannen van het Frankrijk der laatste
eeuw heeft zoo overtuigend de onverwelkbare vruchtbaarheid en gezondheid bewezen
van dit volk, van welks zedelijke verdorvenheid en achteruitgang zoovele fabels de
ronde doen. Renoir had thans een eigenaardig, rijk vormstel erlangd, waardoor en
waarmee hij zich in talrijke meesterwerken had uitgezegd en eindelijk kon hij zich
verheugen in de eerste teekenen van het succes. De ‘Salon’ opende zich voor hem,
hoewel altijd nog tegenstrevend en bij de vroegere enthousiasten hadden zich eenige
vermogende en invloedrijke liefhebbers gevoegd, die den kunstenaar steunden. Op
dit tijdstip gaf hij zijne kunst eene wending, die met de tot dusverre bereikte resultaten
vrijwel in tegenstelling stond, alle zienswijzen van zijnen kring, in 't bizonder de
principes van het impressionisme ontkende en geen Parijsch amateur aangenaam
kon zijn. Deze ontwikkeling omvat de periodes van den ‘Moulin de la Galette’ tot
het ‘Déjeuner des canotiers’ uit 1881; van het familieportret der Charpentiers tot
‘Les enfants Bérard’ uit 1884, in de Berlijnsche National-galerie; van de weeke
naaktstudies der zeventiger jaren tot de ‘Baigneuses’ uit 1885, in de verzameling
Blanche te Parijs. Delacroix' geest zweefde over den tot dusverre afgelegden loopbaan.
De thans volgende ontwikkelingsgang staat onder den invloed van Ingres. Dat ging
echter niet maar één, twee, drie, in z'n werk. Ingres gold der jongere generatie, die
met de natuur en met Delacroix dweepte, als de alle leven vijandige academicus en
Renoir was er de man niet naar zich zonder meer tegen de geldende meeningen van
zijnen kring te verzetten. Hij was geen hervormersnatuur. Hij had er een heelen tijd
over gedaan om zich van den invloed van Delaroche, dien een oude beeldhouwer en
welmeenend mentor zijner eerste jeugd hem als voorbeeld aanbevolen had, vrij te
maken en zich aan dien van Delacroix te onderwerpen. En het was uitgemaakt onder
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zijne kameraden: eene waardeering van Delacroix kon niet samengaan met die van
Ingres. Alleen Degas maakte hierop eene uitzondering en het is niet
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onmogelijk, dat de intieme vriendschap, die Degas en Renoir toen verbond, het hare
tot de verandering van meening over Ingres heeft bijgedragen. Hij zei tot zichzelven,
dat z'n vrienden de klove tusschen de twee kunstenaars overschatten, wijl hij intuïtief
voelde wat beiden gemeen was. Hij ontdekte bij nadere studie van Ingres' schilderijen
menig element in den miskenden classicus dat met zijn eigen

PORTRAIT D'ENFANT, PASTEL. ANCIENNE COLL. HOOGENDIJK, LA HAVE.

aanschouwing verwant was en dat hij zelf tastend had gezocht: de plastische
gevuldheid van het menschelijk lichaam, z'n ruimtelijke uitgebreidheid, z'n klare
coutour. De verhouding tot Ingres is een bewijs temeer van Renoirs gevoel voor de
traditie. Sprekende bewijzen van de kracht, als die welke Delacroix' invloed
karakteriseeren, ontbreken, indien men tenminste niet als zoodanig wil laten gelden
het antwoord, dat Renoir gaf op de vraag of hij zich met Ingres verwant voelde: ‘Je
le voudrais bien’.
Omstreeks het jaar 1881 ontstaat het ‘Déjeuner des canotiers’. Het schilderij heette
op de Renoir-tentoonstelling van 1883 ‘Diner à Chatou’. Te Chatou zijn toen
verscheidene schilderijen met canotiers ontstaan. Het tooneel stelt voor een restaurant
aan den Pont de Chatou, dat aan Pére Fournaise toebehoorde. De geconterfeiten zijn
vrienden van den schilder en modellen. Het meisje dat met den hond speelt op het
voorplan, is de latere echtgenoote des kunstenaars. De heer op den achtergrond met
den hoogen hoed op is Renoirs beschermer Ephrussy. Op den voorgrond onderkent
men de voorzichtig-tastende bedoeling, het schilderijvlak met afwisselende hoogten
en diepten, contrasten en diagonalen te organiseeren. Het rhythme wordt in deze
schilderij evenals in den ‘Moulin de la Galette’ - hoewel thans veel zekerder dan
voorheen - door de kleurenharmonie gedragen.
In den winter van het jaar 1881 ging Renoir over Venetië naar Rome en Zuid-Italië.
In de lente van het volgende jaar begaf hij zich naar Algiers, waar hij tot aan het
begin van den zomer verbleef. In Venetië schilderde hij meerdere landschappen, in

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

Rome heeft hij, zooals Duret beweert, in 't geheel niet gewerkt. In Napels ontstonden
meest weer landschappen, bovendien echter tenminste één belangrijk werk, een
zittend naakt meisje in levensgrootte, de ‘Baigneuse’. Deze schilderij is de eerste
van een heele serie werken, waarin de schilder zich tot aldoor vasteren vorm
ontwikkelt. Van Napels ging Renoir naar Palermo waar hij Richard Wagner
schilderde. De wensch om Wagner te schilderen was almede een drijfveer geweest
voor de reis naar het Zuiden. Renoir is een hartstochtelijk muziekliefhebber
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- men behoeft het den kenners zijner kunst nauwelijks te verzekeren - en behoorde
met Fantin-Latour tot Wagners eerste aanhangers in Frankrijk. Hij heeft in 1879 voor
Dr. Blanche eene decoratie geschilderd, waarvoor de motieven aan ‘Tannhaüser’
waren ontleend. Het portret zou, zooals Wagner aan Renoir vertelde, het eenige naar
het leven geschilderde portret worden. Wagner was overigens met het resultaat niet
bizonder ingenomen en beweerde dat hij er als een protestantsch geestelijke uitzag.
Wagner stond eene zitting van 20 minuten toe en Renoir heeft er inderdaad niet
langer over gedaan. Eene repetitie maakte Renoir - eveneens zeer schetsmatig - in
het jaar 1893 voor Cheramy, die deze nog bezit. Eene van deze beide schetsen
eenigszins afwijkende teekening van Renoirs hand figureerde in de ‘Vie moderne’
van 1883 met het onderschrift: ‘Portrait de Wagner, d'après le portrait à l'huile que
Renoir fit à Palermo le 15 Janvier 1882, le lendemain du joui où Wagner terminait
Parsifal’.
In meerdere kort hierop ontstane figuurstukken, waarin oudere motieven
gerepeteerd worden, gaat Renoir aldoor verder in de vereenvoudiging. De drie
panneaux aan den dans gewijd vormen eene illustratie van den wals in verschillende
steedsche en landelijke costumes, en stellen - ongeveer levensgroot - ieder een dansend
paar voor, de heele lijst met hunne silhouetten vullend. Op het paneel ‘Danse à la
campagne’ der verzameling Decap te Parijs, is als achtergrond een hoek van een
uitspanning vol menschen aangebracht als ter herinnering aan den tijd van den ‘Moulin
de la Galette’ waarvan deze schilderijen overigens reeds zoo ver afstaan. Het op gene
schilderij vluchtig vlottende leven concentreert zich thans in enkele machtige gestalten
en men meent reeds de elementen van den stijl, die den dansers het statuaire verleent
te kunnen ontleden. Toch kon het probleem van het monumentale zonder twijfel
slechts met de klassieke opgave der schilderkunst worden opgelost: met de
voorstelling van het naaktfiguur. Op dit belangrijkste onderwerp richtte zich thans
's meesters algeheele energie. Hij kwam in vele afzonderlijke naakten stap voor stap
het doel nabij en bereikte het eigenlijk reeds in de ‘Baigneuse’ van 1885 die evenals
de 4 jaren tevoren ontstane ‘Baigneuse’ zich in 't bezit van Durand-Ruel bevindt.
Eene zittende naakte gestalte in lichten toonaard geschilderd. Zij keert den beschouwer
den rug toe en ontbindt met beide handen achterwaarts het zware kastanje-bruine
haar, waar blauwe reflexen op glanzen. Eene welving der duinen verbergt de voeten
voor het oog. De knieën zijn in een dikken baddoek gewikkeld. Als eene plastiek
profileert het lichaam met zijne geslotenheid van vormen, zich voor den hemel*).
Renoir laat haar licht incarnaat uit den kleurentoover der omgeving te voorschijn
komen en vermijdt aldus het onbewegelijke isolement van geschilderde plastiek.
Wat ons teekening toeschijnt is geconcentreerde stofuitdrukking in het materiaal
eens schilders. Doordat de kleur tot hare rijpheid is opgevoerd, is de vorm voltooid.
Lichte, organisch uit de aangewende kleuren gewonnen nuanceeringen leveren het
*) Overigens is Renoir eenmaal voor de verzoeking bezweken en heeft hij
beeldhouwersgereedschap ter hand genomen. Helaas gebeurde dit zeer laat - het is pas eenige
jaren geleden - toen de verschrikkelijke jicht z'n handen reeds had aangedaan. In elk geval
bezitten wij een kleinen jongenskop, dien hij naar zijn jongsten zoon in klei modelleerde en
vervolgens als medaillon aan den schoorsteenmantel der eetkamer zijner nieuwe villa te
Cagnes door een handwerker in steen deed herhalen. Dit is een bescheiden proeve van een
de wetten der plastiek intuïtief vattend beeldhouwer. Met deze bekwaamheden bleef hij
echter binnen de grenzen der schilderkunst.
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modelé op. Het haar - de eenige donkerheid - is slechts op één plaats - boven het
voorhoofd - tegen de lucht geplaatst, overal elders is het door het vleesch omgeven.
Ingres' invloed op deze en dergelijke scheppingen schijnt gering te zijn. Toch
bestaat tusschen beide kunstenaars eene bepaalde verhouding. Deze vertoont zich
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geprononceerder, zoodra wij afzien van de zittende ‘baigneuses’ en de minder straffe,
niet minder behoorlijke motieven met liggende naakten beschouwen, waarvan Renoir
- meest in klein formaat - ontelbare heeft geschilderd. Wellicht dat ook eene
verwijzing naar Corot als bemiddelaar het ontdekken van een verband tusschen Ingres
en Renoir kan vergemakkelijken.

FEMME NUE COUCHÉE. STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM.

In het groote schilderij uit 1885 der verzameling Blanche, volgde Renoir de tot
dan toe verkregen types zijner ‘Baigneuses’ voor de eerste maal tot eene schilderij
met meerdere figuren tezamen. Het tooneel stelt voor den hoek van eenen vijver in
een bosch met vijf meisjes aan den oever en in het water gegroepeerd. Twee van hen
liggen of zitten op hunne baddoeken, een derde staat in het water en dreigt de eene,
die reeds droog is, en afwerend armen en beenen uitstrekt, te besproeien; op den
achtergrond worden wij nog twee andere meisjes in het water gewaar, een van hen
in de bekende pose, het haar opmakend. Het schilderij speelt in 's meesters oeuvre
eene belangrijke rol. Hij heeft er zich lang mede bezig gehouden, heeft er vele
werkteekeningen voor gemaakt en is later herhaaldelijk op hetzelfde motief
teruggekomen. Het is een van Renoirs meesterwerken, niet het eenigste en en evenmin
het belangrijkste. Van de vijf meisjes op het schilderij voorkomend, vormen slechts
de drie op den voorgrond de eigenlijke compositie, de beide andere, die men slechts
ten deele ziet, behooren tot de beweging van het water en werden, zooals de
teekeningen uitwijzen, door den landschapschilder ontworpen. Aldus wordt de
beperking in het aantal der figuranten zijner composities steeds uitgebreid, eene
beperking die wij reeds in de periode tusschen de twee voorafgaande meesterwerken,
van den ‘Moulin de la Galette’ tot het ‘Déjeuner des canotiers’ opmerkten. De massa,
die de impressionist nog ter verlevendiging zijner scène behoefde, verdwijnt ten
gunste van het karakteristieke type. Tegelijkertijd krijgt het lineaire en architectonische
element meer belang. De compositie in den zin der ouden komt in geen enkel ander
schilderij duidelijker naar voren. En in geen enkel ander treedt het impressionisme
verder op den achtergrond terug. De figuren zijn niet meer als vroeger uit die losse
vlekkenkunst gewonnen, die het aan de retina van ons oog overlaat den vorm te
verbeelden. Hard en vast, bijna calligraphisch teekenen zij zich voor ons af, uit een
dichte materie gevormd, wat wij Hollanders ‘gestopt’ noemen. Men moet ver in het
verleden terugzien, wil men de bronnen van dit werk vinden. De on-
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middellijke bevruchting van 's kunstenaars verbeelding is behalve door de eigenlijke
scène, door Ingres en Fragonard, - van wien eene schilderij met gelijkluidenden titel
in den Louvre hangt - geschied.
Het belangrijkste voorbeeld van het werk moet men echter in het park van
Versailles zoeken, in de loodreliefs, die het schoone bassin der Allée des Marmousets
versieren. De reliefs zijn van den in 1715 gestorven Girardon, - aan wiens hand de
tuinen van Versailles zooveel schoons te danken hebben - en stellen Diana's bad
voor. Naakte vrouwen spelen in het water, eenige liggen en zitten aan den oever.
Onder hen treft men eene gestalte aan, die vrijwel dezelfde houding aanneemt als de
hoofdfiguur op onze schilderij. Maar ook de andere vrouw, die in het water staat en
met hare handen dreigt te zullen sproeien, vertoont eene gelijkenis - evenals het heele
motief. - Het is bekend dat Renoir dit relief heeft geteekend. In een der allereerste
ontwerpen, waarop de compositie nog uit zeven figuren bestond, is het verband nog
duidelijker. Het is in wezen slechts eene verhouding naar het onderwerp, minder
direct dan de door Gustav Pauli aangetoonde merkwaardige betrekking van Manets
‘Déjeuner sur l'herbe’ tot de gravure van Marcus Antonius naar Rafaël. Hoewel men
aan Renoirs schilderij bespeurt dat het op Girardons relief is geïnspireerd, heeft het
formeel weinig ermede gemeen. Aan werkelijk expressievermogen gaat Renoir boven
het relief uit. Ontegenzeggelijk vertoont dit den monumentalen zwier der renaissance
en het sluit zich niet zonder voldoende natuurlijke bemiddeling bij klassieke Grieksche
stijlelementen aan. Minder als schilderij onder de vele meesterwerken van Renoir
zijn de ‘Baigneuses’ en de daarmede samenhangende schilderijen belangrijk te achten,
doch veel meer als een der oneindig zeldzame vingerwijzingen van onzen tijd op de
mogelijkheid van eenen eenvoudigen, zonder compromis, zonder belangrijke verliezen
tot stand gekomen monumentalen vorm. Natuurlijkerwijs is het einddoel hier bij
lange na nog niet bereikt. En dat kan, zooals bekend verondersteld mag worden met den besten wil eens individueelen kunstenaars onmogelijk bereikt worden. Er
bestond (en helaas! bestaat) nog geen staat, geen ‘maatschappij’, die er zich iets aan
gelegen liet liggen om dezen kunstenaar bij de gratie Gods een monument ter
uitvoering op te dragen, waarin de essentie van onzen tijd mede zijne schoone
verbeelding erlangd zoude hebben.
Na de ‘Baigneuses’ kan Renoirs belangrijkste portretgroep niet onvermeld blijven,
het groote schilderij der Berlijnsche National-galerie, een intérieur met drie kinderen:
‘L'après-midi des enfants à Wargemont’. Renoir schilderde het reeds in den zomer
van 1884, in het kleine plaatsje Wargemont aan de kust bij Dieppe, op het landgoed
van een vermogend kunstliefhebber, Bérard genaamd, voor wien hij toen meer
schilderijen vervaardigd heeft. De geconterfeiten stellen de dochters van den heer
Bérard voor. Renoir had hen vooraf herhaaldelijk apart geportretteerd. In de
voordracht der figuren is van de diffuse, impressionistische analyse niets meer te
bespeuren. De drie gestalten die deze groep uitmaken werden geheel synthetisch
gecreëerd, vol gloed en stelligheid. De gelaten zijn bij alle portretmatige
waarschijnlijkheid tot karakteristieke types opgevoerd. Bij de uitbeelding van dit
typische kwam de vertrouwdheid met zijne modellen, die hij vooraf had verworven,
Renoir uitmuntend te stade. In de afzonderlijke portretten had hij met precieuse piëteit
alle gelaatstrekken ontleed en naar eene lineaire formule gezocht. Ook in het eigenlijke
schilderij zijn alle details met de nauwkeurigheid van eenen praerafaeliet gegeven.
Elke improvisatie is pijnlijk vermeden terwijl elk spoor van den gedanen arbeid

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

zorgvuldig is uitgewischt. Men kan met de hand over de oppervlakte van het doek
heen strijken: het is glad als van een

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

423

VASE DE FLEURS.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

424
Ingres, het zou een vergroot miniatuur op ivoor kunnen zijn. Renoir schilderde in
denzelfden geest voorstellingen van geringer importantie, die het bereikte resultaat
voortzetten en completeeren. Er bestaan vele stillevens en studies uit dien tijd in
hetzelfde palet. Wat het jaargetijde zooal aan vruchten en bloemen brengt, dat
verschijnt evenzoo regelmatig ieder voorjaar, zomer en herfst op 's kunstenaars
doeken. De stillevens omstreeks 1885 ontstaan verzachten den indruk van strengheid,
die de figuurvoorstellingen wekken. Geen der figuurstukken uit de tweede helft der
tachtiger jaren verloochent echter ten eenenmale de tendenzen der ‘Baigneuses’,
hoewel wij uit dezen tijd geen werk bezitten dat uit geheel dezelfde conceptie van
het monumentale is geboren. De compositiemethode der ‘Baigneuses’, waarvan zijne
vrienden zich ontzet afwendden, is ten slotte misschien ook hem als een ‘faux route’
voorgekomen.
In het landschap met de haar kind zoogende moeder, 's meesters echtgenoote met
hun oudsten zoon Pierre, uit 1886, schijnt de modelleering hem weer alles te zullen
gaan beteekenen. ‘Au jardin’, dat qua motief aan Manets ‘Chez le père Lathuille’
doet denken, ontstond in 1885 te Chatou. De heer stelt voor Renoirs vriend, den
schilder Henri Laurent, die hem toen dikwijls als model heeft gediend, de dame 's
kunstenaars echtgenoote. Het kenmerkt zich door eene robuuste, geëmpateerde
schildering. De verven zijn echter niet ‘alla prima’ op het doek aangebracht.
Het schilderij werd voltooid door glaceeringen, die geleidelijk den vorm vulden
en tegelijkertijd de kleur rijp en rijk maakten.

JEUNES FILLES AU PIANO,

1892. MUSÉE DU LUXEMBOURG, PARIS.

Met het uit 1888 dateerende portretstuk der dochters van zijn vriend Catulle
Mendès, werd des schilders robuuste periode op eene bizondere wijze uitgebreid.
Met dit schilderij werd Renoir in 1890 bij uitzondering toegelaten tot den ‘Salon’,
waar hij sinds 1883 niet meer was verschenen. Men kan zich indenken, dat hij het
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bij uitstek geschikt vond, den nog altijd tegenstrevenden kring der officieelen voor
zich te winnen.
En het is inderdaad tot op zekere hoogte een Salonschilderij, waaraan meer dan
anders het eminente kunnen van den meester te voorschijn komt. Ten opzichte van
het palet is het werk eene voortzetting van ‘Les enfants Bérard’. Doch ook alleen
ten opzichte van het coloriet. De eigenaardige lyrische gevoelsinhoud van het
Berlijnsche schilderij wordt er niet verder doorgevoerd. Men voelt dat deze kinderen
met Renoirs middelen als portretschilder zoo realistisch en scherp mogelijk zijn
getroffen.
Het is werkelijkheid zonder verbeelding. ‘Au piano’, de twee meisjes aan het
klavier,
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uit 1892, in den Musée du Luxembourg, herinnert aan ‘Les filles de Catulle Mendès’.
De eerste opvatting van het schilderij, die Durand-Ruel bezit, is verreweg
gelukkiger. Deze heeft de frischheid, evenwel niet den rijken glans van ‘Les filles
de Catulle Mendès’. Men voelt dat de schilder hierbij de natuur voor oogen had. In
de repetitie van den Luxembourg heeft hij den vorm willen opvoeren maar heeft
daarbij de stofuitdrukking geschaad.
De aanwending van verfstoffen van eene minder goede kwaliteit zal voor een deel
de schuld daaraan hebben. Naar verhouding werden de beide meisjeskopjes het minst
door deze tekortkomingen getroffen en heel mooi is ook op het tweede schilderij misschien zelfs nog mooier dan op het eerste - het kijkje in het interieur achter de
portière. Dit werd niet opgenomen in de overigens al te vergedreven realiseering.

DEUX FILLES, POINTE SÈCHE.

Renoir begon met eenen vasten vorm. Hij opende dien vorm om hem met kleur
te vullen en sloot dien weder om hem nog te versterken. Bij elke wisseling wordt het
organisme zijner kunst rijker en veelzijdiger. Het is geene willekeur die de
opeenvolging der verschillende perioden bepaalt. Ook wanneer de tendens der eene
richting tegengesteld schijnt aan die der andere, voegt ieder opnieuw iets bij het reeds
verworvene. De schilderijen der tachtiger jaren loopen zeer uiteen met die uit het
voorafgaande decennium. Deze preciese formuleering, deze strak-gespannen contour
heeft zoo goed als niets gemeen met de vaporeuse omhulling en de vloeiende techniek
van den verleden tijd. Toch begrijpt men deze perioden verkeerd, indien men ze
uitsluitend als tegenstellingen tusschen vorm en kleur of tusschen compositie en
improvisatie zou opvatten. De vereenvoudiging heeft zoo goed het palet als alle
andere factoren betroffen. De schilderijen zijn van een uitgesproken, klare en pure
kleur geworden. De geslotenheid van hunnen vorm vertoont eene gelijkenis met dien
der werken uit de zestiger járen. De vastheid, waartoe hij zich in de ‘Diane
chasseresse’, in de ‘Lise’, in ‘Le ménage Sisley’ had gezet en die in de zeventiger
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jaren werd verlaten, wordt hervonden, doch hoeveel meer wordt hier nog bijgevoegd.
In de ‘Filles de Catulle Mendès’ is Renoir niet geheel opgegaan. De straffe toets
sloot vele charmes van vroeger tijden uit. ‘Au piano’ en sommige andere schilderijen
uit de eerste helft der negentiger jaren geven blijk van een zekere bevangenheid in
de aanschouwing. Renoir was vastgeloopen op een dood punt. Hij matigt
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thans de scherpe accentueering van den vorm, opent dien weder en het resultaat is
een nieuwe rijke bloei. Het duurde evenwel jaren voor hij deze oplossing vond, aleer
deze uitweg voor hem openstond. De nieuwe ontwikkelingsgang begint ongeveer
omstreeks 1895 en strekt zich, na het hoogtepunt bereikt te hebben, tot in de
nieuwbegonnen eeuw uit. Het is eene periode van zoeken, die men nochtans niet
onvruchtbaar kan noemen. In dezen tijd ontstonden vele teekeningen en pastels. Ook
het graphische werk is niet onbelangrijk. Het omvat in 't geheel eenige etsen,
waaronder vernismou en ongeveer 20 lithographieën, waarbij chromo's, en ontstond
hoofdzakelijk in de laatste twintig jaar. Toch is dit tijdsverloop naar verhouding
slechts spaarzaam bedacht. Het zijn de zeven magere jaren waarin hij zoekt naar
eene overtuiging die hem zekerheid geeft. Het viel Renoir moeilijk, de gedrongenheid
van den vorm op te geven, die hij na jarenlangen arbeid had bereikt. In de zestiger
jaren is Courbets hulp zeer duidelijk; even duidelijk is in de zeventiger jaren Delacroix'
invloed en nog in de tachtiger jaren kon men met eenigen grond op het deelhebben
van Ingres en andere meesters aan zijn werk wijzen. Anders staat het met de periode,
die men als de laatste heeft te beschouwen. Zij komt slechts als eene condensatie
van reeds verworven bezit tot stand en behelst Renoir op 't zuiverst. Het kenmerk
dat dadelijk opvalt, is eene vervolmaking der coloristiek. Meer dan ooit zoekt hij het
métier, de zekere techniek waarop hij zich altijd zal kunnen verlaten, denkt aan de
toekomst zijner schilderijen en geeft acht op kleuren, die het behoud van het werk
zijn en het langzamerhand doen rijpen, maar voor alles blijft hij Renoir, de lyrische
dichter-schilder. Zijne coloristiek vertoont zich niet zonder grond het consequentst
in zijne landschappen en stillevens en is het minst in de figuurstukken te doorzien.
Renoir, die jaren lang empateerde, bedient zich thans van een heel dunne, bijna
aquarel-achtige techniek, de manier waarop Delacroix schilderde. Met deze nieuwe
techniek herhaalt hij sommige motieven uit vroegeren tijd. De ‘Baigneuses’ worden
o.a. gerepeteerd.
Renoir leed reeds lang aan jicht. Tegen het einde der negentiger jaren verergerde
dit lijden. Het ontvormde aldoor meer de handen en bemoeilijkte den arbeid. Renoir
verdroeg het Parijsche klimaat niet langer en vluchtte naar het zuiden. Sinds dien
brengt hij den winter regelmatig in de nabijheid van Nizza door. Parijs ziet hem al
zeldzamer, eenige weken in het voorjaar of in den herfst, als het zacht weer is. Voor
eenige jaren heeft hij in Cagnes, een bekoorlijk dorp eenige kilometers van Nizza,
een farm verworven en zich daar een huis gebouwd. Daar draagt hij met
philosophische gelijkmoedigheid de ouderdomsgebreken en schildert. Den zomer
brengt hij gewoonlijk in zijn landhuis te Essoyes in Bourgogne door. Daar berust
ook de kostbare verzameling van werken uit al z'n periodes, die de meester voor zich
en de zijnen in zekere bewaring heeft gebracht, De jicht hield den meester voortaan
van grootere formaten terug, De vingers kunnen nog juist de onontbeerlijke cigarette
vasthouden. Zijne echtgenoote of de trouwe bonne Gabrielle, die altijd om en bij
hem is (en die hem als model voor de vele baigneuses der laatste jaren heeft gediend)
moet hem het penseel in de vormlooze hand geven. Z'n derde en jongste zoon Coco
(Claude) geboren in 1901 is Renoirs lieveling, de vreugde zijns ouderdoms en sinds
1903 heeft hij den jongen al maar weer geschilderd, ‘en plein-air’, binnenshuis,
slapend, met de bouwsteenen spelend of aan het werk. Men kan op de schilderijen
den groei van den knaap volgen. Daarnevens verschijnen 's meesters oude
lievelingsmotieven: z'n bloemen, z'n meisjes. Weer verschijnen ‘Baigneuses’ en met
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hen komt het verband met den jongeren Renoir tot stand, zonder welke reminicensie
het beste aan dezen tijd zoude ontbreken. Hij
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vat het oude plan, de realiseering van het naakt in het landschap, weer op. De liggende
‘Baigneuse’ van 1902 is het eerste bepaalde resultaat op dezen weg. Als model diende
de vrouw van eenen bakker (la boulangère), die Renoir voor vele schilderijen uit den
laatsten tijd deed poseeren. In vele figuurstukken der komende jaren wordt de
harmonie der kleuren- en vormenrhythmen uitgebreid en verrijkt en hoe meer men
in het oeuvre onzen tijd nadert, des te stouter en vaster beheerscht Renoir zijne
technische middelen.
Het overdreven prestige der werken uit de zeventiger jaren houdt bij zulke werken
geen stand. Hij heeft in een klein schilderij bij Gangnat ‘Ode aux fleurs’ eene
herinnering aan Anakreon geschilderd, die als illustratie van zijn eigenaard zou
kunnen gelden. Hij begint bij Courbet en eindigt bij de antieken. Hij was nooit in
den gewonen zin des woords actueel. Hij bleef steeds binnen de ruime grenzen der
fransche traditie.
Nooit te voren kwam zijne verwantschap met de dixhuitième duidelijker aan het
licht, doch de klassieke rust zijner figuren passeert verre de frivole cocottenwereld
van Boucher en Fragonard.

BUSTE DE FEMME, PASTEL

1900. COLL. DURAND-RUEL, PARIS.

Uit genegenheid voor zijnen trouwen aanhanger Gangnat besloot Renoir in den
zomer van 1901 nog eenmaal een omvangrijk formaat te kiezen en schilderde de
twee bij elkaar behoorende panneaux met danseressen in levensgrootte. Het was hem
een zure arbeid. De handen weigerden hem den dienst, de inspanning maakte hem
ziek, de zijnen maakten zich bezorgd.
Maar desalniettemin waren na eenige
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weken beide schilderijen voltooid. Den grijsaard gelukte een monument der jeugd!
Renoir heeft zich vroeger weinig om de materiëele eigenschappen zijner kleurstoffen
en hunne - in technisch opzicht - rationeele aanwending bekommerd en schrijft
menige tekortkoming van vroeger werk aan deze omstandigheid toe. Thans betrekt
hij ook den invloed van den tijd op de kleuren en de kleurencontrasten in het bereik
zijner voorzorgen en verhoogt alle tonen, die later tot een zekeren graad nadonkeren;
in 't bizonder de kraplak. Vandaar het overdreven rood sommiger vleeschtonen. De
kleuren moeten meerdere jaren ‘rijpen’.
De openbare verzamelingen, die thans eerst Renoir beginnen op te merken, bezitten
niets uit dezen tijd. De tentoonstellingen vergeten in den regel den ouden Renoir ter
wille van den jongeren.
Het in 1904 door den ‘Salon d'Automne’ ingerichte overzicht van zijn leven en
werken kwam voor den laatsten tijd een beetje te vroeg. Bij de handelaars ziet men
altijd slechts op zich-zelf staande stukken. Den Renoir der laatste periode kan men
het beste uit de circa 120 schilderijen der verzameling Maurice Gangnat te Parijs
leeren kennen, die voor hem dat beteekent, wat de collectie Pellerin voor Cézanne
is geworden. In Duitschland belooft de verzameling Thurneyszen te München iets
dergelijks in kleineren omvang te zullen worden.
In Holland worden helaas bitter weinig Renoirs aangetroffen, zooals men hier te
lande over 't algemeen een bedroefd schijntje van de goede buitenlandsche kunst kan
genieten. Het wil wel eens schijnen of de Hollanders beter ziekelijke dan gezonde
kunstwerken weten te bewonderen en waardeeren en altijd de restes der Fransche
kunst in plaats van die der eersten, Corot, Courbet, Manet, Cézanne als ook Renoir
collectionneeren.
Het is eene schande, dat niet elke onzer openbare verzamelingen ten minste éen
representatief werk van ieder dezer voorgaande meesters behelst.
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Martinus Theunis Steyn,*)
(een waardeering)
door Blikoor.

RAADZAAL VAN DEN HOOGEDELEN VOLKSRAAD TE BLOEMFONTEIN.

Niet door groote, gerucht-makende, de fantasie prikkelende daden heeft hij zijn
medemenschen ontroerd, en niet door werken van onthutsend vernuft, van
volkeren-bewegende staatsmanswijsheid, van krijgskundige genialiteit heeft hij
landgenoot en vreemdeling tot bewondering gedwongen. Maar bergen verzettende
liefde omvatte hem en zijn volk, en aan dat volk was hij trouw, zooals alles-vergevend
idealisme slechts trouw kan zijn; en trouw was hij aan zijn idealen van patriottisch
Afrikaner. Die liefde en die trouw hebben hem groot gemaakt, in dezen tijd, waarin
staatslieden hun eerzucht bevredigen in het streven, vóór den naam van hun land het
woord ‘Groot’ te kunnen koppelen.... Als Gen. Jan Smuts wereld-vermaardheid oogst
in zijn trachten naar een ‘Groot Zuid-Afrika’, reikend tot de Koenene en de Zambesie,

*) Martinus Theunis Steyn werd op 2 Oct. 1857 te Winburg in den Oranje-Vrijstaat geboren.
Na een opleiding op het Grey College (rector Dr. Brill) te Bloemfontein, woonde en studeerde
hij geruimen tijd te Deventer. Om vlug af te studeeren, ging hij daarna naar Londen en
behaalde daar in de juridische faculteit den graad, die hem recht gaf om zich in Zuid-Afrika
als advocaat te vestigen. Van 1883-1889 was hij advocaat te Bloemfontein, werd toen
staatsprocureur en in 1896 werd hij gekozen tot Staats-President van den Oranje-Vrijstaat,
hetgeen hij bleef tot de gewelddadige verovering van deze republiek door de Engelsche
legers.
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vond Pres. Steyn zijn glorie in den opbouw van zijn volk tot een sterk, gezond, zich
onder alle andere volken scherp afteekenend ras....
***
Mijn persoonlijke herinneringen aan dezen in christelijke en maatschappelijke deugden
rijken man zijn van heel eenvoudigen aard en ook niet talrijk, maar toch, meen ik,
belangrijk genoeg en talrijk genoeg om een kijk te geven op het weinig saamgestelde
karakter van dezen goeden mensch.
Mijn eerste herinnering is uit den tijd, toen ik, benoemd tot assistent-redacteur van
een te Bloemfontein uitgegeven Hollandsch nieuwsblad, daar pas was aangekomen.
De hoofd-redacteur, door de botsing tusschen de imperialistische en nationalistische
partijen, waarbij hij geen partij kon kiezen, thans op den achtergrond gedrongen, had
het wenschelijk gevonden, mij aan den President (sedert zijn eerste verkiezing tot
Staats-President van den Oranje-Vrijstaat tot zijn tragischen dood werd hij nooit
anders genoemd) voor te stellen. We waren nog in de rustige dagen van vóór den
Zuid-Afrikaanschen oorlog. Bloemfontein was het rustige marktstadje, dat de
residentie was geworden van den rustigen Oranje-Vrijstaat, een model-republiekje,
omdat het nog zoo goed als geen geschiedenis maakte: - zóó eenvoudig waren de
verhoudingen in dit landje van boeren, van wie de een wat rijker was en de ander
wat armer, maar die toch allen boeren waren, niet uitgesloten de President, die als
een kind zoo blij was, toen eens op een landbouw-tentoonstelling een door hem
geteelde pompoen om zijn omvang een prijs had behaald. - Mijn chef en ik gingen
dan op een avond bij hem op bezoek. Hij ontving ons in den uitgestrekten tuin van
het ‘presidentshuis’, een wit gepleisterd gebouw van twee verdiepingen, vrij groot
en vrij leelijk, nog gebouwd in den tijd, dat de Oranje-Vrijstaat als ‘Orange River
Sovereignty’ deel uitmaakte van het Britsche Rijk en nog niet als huilende wildernis,
alleen voor wild gedierte als woonplaats geschikt, buiten de zegeningen van de P a x
B r i t a n n i c a was gestooten en aan zijn eigen, toen nog weinig benijdenswaardig
lot was overgelaten. Gezeten in groote rieten stoelen, ‘gezelsden’ we, en de Secretaris
van den Uitvoerenden Raad (m i n i s t e r s had het land, dat geen politieke partijen
kende, niet; die zouden eerst later komen, toen de Engelsche vlag voor goed was
geheschen; - als het noodig was, werd het uitvoerend gezag in den Vrijstaatschen
Volksraad door den Staats-President, die voorzitter was van den Uitvoerenden Raad,
vertegenwoordigd) bood ons sigaren en whisky-soda. We spraken over allerlei, doch
slechts één onderwerp is in mijn gedachten gebleven: de invloed van het nieuwsblad,
waaraan ik was verbonden. De President, die zijn opvoeding in Europa had voltooid,
eerst in Nederland, later in Londen, kende de waarde van de pers (in den ouden
Oranje-Vrijstaat, genoten nieuwsbladen volstrekte vrijdom van port), en had geen
gering denkbeeld van den invloed van ons blad, doch veel minder om wat de redactie
z è l f schreef als wel om hetgeen de abonné's in ellen lengte van ingezonden stukken
e l k a a r te lezen gaven. Want niet wat de redactie dacht en schreef interesseerde
hem. Daarvan was hij op de hoogte. Maar wat de lezers dachten. Hun ‘ingezonden
stukken’ las hij trouw, en door dit geschreven gestamel, waarin het publiek zich zelf
zijn politieke opvoeding gaf, bleef hij in voortdurende en nauwe aanraking met het
gedachten-leven van ‘zijn menschen’.
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Uit iets lateren tijd herinner ik mij hem, toen hij mij op een ongewoon uur op
straat, dicht bij het Gouvernements-gebouw, tegen kwam. De President ging bijna
altijd te voet van huis naar ‘'t kantoor’. Even hield hij mij staande om te vragen, of
ik niet een vrouw, er zóó en zóó uitziende,
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had ontmoet. Hij was uit zijn kantoor gevlucht, om te ontkomen aan de smeekbeden
van die vrouw, wier verschijning hij zeker verwachtte, en wier echtgenoot (een
blanke) door rechter (later Generaal) Hertzog, den tegenwoordigen leider der
Zuid-Afrikaansche nationalisten, wegens moord op een politieman, in vereeniging
(samen met een-kaffer en een reusachtig gebouwden bastaard) gepleegd, ter dood
was veroordeeld. De moordenaars waren dwangarbeiders; de vermoorde was hun
bewaker. Ofschoon het in den Vrijstaat gewoonte was, dat blanke
ter-dood-veroordeelden begenadigd werden, meende de President, dat hij dìt maal,
onder zùlke omstandigheden, geen gratie mocht verleenen. Doch hij wist zich
onmachtig om lang aan het smeeken der vrouw om genade weerstand te bieden, en
daarom was hij haar ontvlucht.

PRESIDENT STEYN TOEN HIJ IN ENGELAND STUDEERDE.

En nog een herinnering: een klein voorval, tijdens een landbouw-tentoonstelling
in een van de zuidelijke markt-stadjes van den Vrijstaat. De President zou ze openen.
Met een paar gasten zat hij in een zijkamertje van het dorpshôtel, waar we gezamenlijk
het noenmaal zouden gebruiken. De hôtel-houder was een Engelsche Afrikaner. Hij
had onzen gastheer het een of ander te vragen en sprak Engelsch. Plotseling werd de
President toornig - ik had hem nog nooit kwaad gezien - en snauwde hem in goed
rond Afrikaansch toe, dat mijnheer de hôtel-houder voortaan Afrikaansch had te
spreken, wilde hij niet hebben, dat de President zijn huis voor goed verliet.
En later, in den oorlog, in den Ned. Ger. Kerk. De plaatselijke predikant was een
heel zwak redenaar en een heel passief man, die, ofschoon uit een oud
Hollandsch-Afrikaansch geslacht gesproten, sterk onder den invloed stond van de
Engelsche cultuur en van den invloedrijksten zijner ouderlingen, (den lateren Sir)
John Fraser, afstammend van een uit Schotland voor de Hollandsche kerk ingevoerd
predikant (in den tijd, toen Nederland zich niets meer aan ‘de Kaap’ gelegen liet
liggen), den verslagen tegen-candidaat van den President. De predikant was dus, om
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maar het beste te zeggen, een uiterst lauw patriot. Na den oorlog werd hij door zijn
gemeente uitgekocht. Maar toen, tijdens den oorlog, in een tijdperk, dat de gunst der
wapenen zich tegen de Republieken had gekeerd, leverde hij een preek, die de
gemeente nog meer moest ontmoedigen dan de gebeurtenissen zelve het al hadden
gedaan. Midden in die rede liet de President, gezeten in zijn, dicht bij
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den preekstoel staande bank, den zwaren kerkbijbel op den grond vallen. Zijn
verstoord gezicht vertelde, wat er in het gemoed van den vromen bewindsman omging,
en dat het lijvige boek, met zijn zware, metalen sloten, niet maar ‘van zelf’ van de
bank was gegleden.

M.T. STEYN EN FAMILIE.

En weer: het was in de dagen, toen duidelijk werd, dat de oorlog niet meer te
ontwijken was. De President kwam op ons redactie-bureau om over den inhoud van
eenige hoofdartikelen te spreken. Hij wilde graag, dat de Vrijstaters goed moesten
begrijpen, dat zij hun lot met de Transvalers moesten in-werpen, maar dat zij niet
ten strijde moesten trekken, steunend op hun macht en hun wapenen, maar met de
zekerheid, dat God de overwinning zou geven aan het Recht, en dat recht was: te
volharden bij het eens gegeven woord.
En weer herinner ik mij hem uit de eerste dagen van den oorlog. Het was een
Zondag. Vroeg in den morgen kwam hij, alleen in een open rijtuig, van het
telegraafkantoor, op weg naar huis. Het bericht was juist ingekomen van de slachting
bij Elandslaagte, waar ook Dr. Herman Coster en zoo vele andere Nederlanders voor
hun aangenomen vaderland het leven hadden verloren. En de President toonde zich
zeer ontroerd.
En eindelijk zie ik hem, na den oorlog, hóóg opgericht als altijd, maar de oogleden
half gesloten. Een kennis, een Engelsche Afrikaner, was op zijn plaats ‘Onze Rust’
gekomen in een prachtige auto, om stekjes
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te halen van een bijzonderen - wilgeboom, meen ik. Het gesprek werd in 't Engelsch
gevoerd. De President zou ze zelf snijden, en riep een kaffertje, dat zijn zakmes uit
des presidents broekzak moest halen. En even later, toen wij aan tafel zaten, was het
zijn echtgenoote, - ook een afstammeling uit het bovengenoemde Fraser-geslacht, die 't vleesch op zijn bord kort sneed, terwijl de President zijn vork met beide handen
moest omklemmen om de stukjes naar den mond te brengen.
***

PRES. STEYN, ZIJN VROUW, DOCHTER EN MR. LOUIS FRANCK, GENOMEN TE BLOEMFONTEIN JULI 1914.

Deze persoonlijke herinneringen, deze anecdotes, teekenen den man in zijn
eenvoud, zijn goedheid, zijn trouw, zijn oprechtheid, zijn levend nationalisme.
Uit de geboekstaafde geschiedenis is 't niet noodig, veel of velerlei aan te halen.
Hij was een Afrikaner eerst, en als Afrikaner, in den Oranje-Vrijstaat geboren, een
republikein, en een boer in een boerensamenleving, dus een demokraat. Hij was alles,
wat President Kruger was, maar minder geniaal, en minder stroef en hard, doch meer
gepolijst, moderner, gewapend met het weten, dat studie brengen kan. Zooals Pres.
Kruger de Transvaal van de twee laatste decenniën der 19e eeuw vertegenwoordigde,
en daarvan het beste en grootste, zóó vertegenwoordigde Pres. Steyn den
Oranje-Vrijstaat van dien tijd, iets meer gevorderd op den weg der cultuur, en daarom
zichzelf meer bewust, ofschoon ook meer aangewreten door de Engelsche cultuur
in Kaapsche bekleeding.
Als Republikein en als Vrijstater wierp hij zich vol overtuiging in den strijd,
waarvan de nauwere aaneensluiting tusschen de twee Republieken de inzet was. Op
dit eenvoudige programma: de nauwst mogelijke eenheid tusschen de twee
Hollandsch-Afrikaansche republieken, noodzakelijk voor de economische en politieke
onafhankelijkheid der Afrikaners, werd hij met een verpletterende meerderheid op
zijn tegen-candidaat gekozen. Als Afrikaner werkte hij onverdroten, zonder
overhaasting evenwel, aan het behoud en de verdieping van de Hollandsche cultuur
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in Zuid-Afrika, aanvangende bij het lageronderwijs. Als Vrijstater dreef hij den
aankoop door het Vrijstaatsche gouvernement van het door den Oranje-Vrijstaat
loopende gedeelte der Kaapsche spoorwegen door. Als Demokraat beinvloedde hij
de Transvaalsche regeering tot het verleenen van politieke voorrechten aan de
Uitlanders. Hij gaf zijn aandacht aan de opleiding van de kinderen der verarmde
blanken door de stichting van een indrustrieschool met aangehecht te-huis, en voor
de leiding liet hij een Hollandsch echtpaar uit Nederland komen. Hij bevorderde de
kennis van den landbouw en de veeteelt, de verspreiding van meer wetenschappelijke
beginselen, en plaatste aan het hoofd van het opgerichte

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

434
landbouw-departement een bekwaam en energiek, geestdriftig Duitsch-Oostenrijker.
In den oorlog was hij, als daarvóór en daarná, eenvoudig, bedachtzaam, een vijand
van overhaasting en doldriftigheid, vasthoudend het verband met zijn volk en de
eigenaardige geestesgesteldheid daarvan, en daarom ook wel eens te weinig
doortastend en te angstig om op eigen verantwoordelijkheid te handelen, doch evenmin
angstvallig om verantwoordelijkheid op zich te nemen, toen eenmaal de stem van
het volk niet meer zoo voortdurend tot hem kon doordringen. Trouw bovenal en
onwankelbaar vasthoudend aan het pand, dat hem eenmaal door zijn volk ter
verdediging was toevertrouwd: de onafhankelijkheid en de eer van zijn kleine natie,
zoolang hij nog zeker was van een kleine, maar geestdriftige en energieke schare
van ‘zijn menschen’, geleid door vrienden als Christ. de Wet, Hertzog e.a.;
onwankelbaar ook, toen de voornaamste leiders der bondgenooten aan de andere
zijde van de Vaalrivier den strijd met de wapenen wilden opgeven; onwankelbaar
tot het laatste, het bitterste oogenblik, toen zijn invloed door zijn onherstelbare ziekte
was gebroken en de vlag, door hem en de zijnen met zooveel kracht en trouw hoog
gehouden, moest worden neergehaald.
En later, toen het volk der gewezen republieken zich langzamerhand begon te
herstellen van de economische ruïne, kwamen in zijn huis, ‘Onze Rust’, al de krachten
samen, die werkten aan de herleving. Elke daad, elke beweging, die lag in de lijn
van zijn oud program: de eenheid van alle Afrikaners, zich ontwikkelend op den
grondslag van een Hollandsche cultuur, kon in hem een geestdriftig, maar steeds
bezadigd, d.w.z. met volksaard en tradities en omstandigheden rekening houdend
ondersteuner vinden. Om het behoud van die cultuur gaf hij zijn fiat aan de beweging,
die ten doel had, het Afrikaansch-Hollandsche taal-eigen tot schrijftaal te verheffen.
Om het verder indringen van de Engelsche cultuur te helpen beletten, nam hij het
initiatief voor de stichting van een Hollandsch-Afrikaansche middelbare school voor
meisjes (Oranje meisjes-school te Bloemfontein), waaraan een kost-inrichting is
verbonden Om het verzinken der arme blanken in anti-nationale stroomen en in
economischen ondergang tegen te werken, gaf hij zijn bescherming aan een, door
particulieren opgerichte school, waar het onderwijs gebaseerd is op handenarbeid.
Hij bevorderde de politieke organisatie van zijn volk. Hij nam deel aan iedere
economische aaneensluiting. En waar hij zich niet mengde in de leiding van politieke
en economische organisaties, nam hij het initiatief voor werken van nationale cultuur.
Hij stichtte de organisatie, die moest dienen om de gelden te verzamelen voor het
oprichten van een machtig monument ter verheerlijking van de tienduizenden van
vrouwen en kinderen, die in de concentratiekampen waren omgekomen, en hij zorgde
er voor, dat het geld bijeenkwam, en dat, als maker van het monument, onze vroegere
landgenoot Antoon van Wouw werd uitgekozen, en dat het werd opgericht in het
gezicht van de gansche wereld, in de open vlakte nabij Bloemfontein, opdat het een
bedevaart-oord kon worden voor geheel Hollandsch Zuid-Afrika.
Toen hij was aangewezen om lid te worden van de vergadering, die een grondwet
moest ontwerpen voor de Unie van Zuid-Afrika, was hij het, die dreigde, de unificatie
onmogelijk te maken, als niet uitdrukkelijk werd voldaan aan zijn eisch: de
gelijkstelling van de Hollandsche met de Engelsche taal als officiëeele taal van het
gemeenebest.
Toen bleek, dat mannen als Botha en Smuts zich in de toepassing van hun politieke
taktiek al meer en meer verwijderden van de demokratische en
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Hollandsch-Afrikaansche tradities van zijn volk, was het President Steyn, die hen,
hoewel niet openlijk, waarschuwde en er op wees, dat hun taktiek de verzwakking
van het Hollandsch-Afrikaansche element, en eindelijk zijn verscheurdheid
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zou ten gevolge hebben. En bij den strijd in den boezem van het ministerie tusschen
de Generaals Smuts en Hertzog, zich toespitsend eindelijk tot een botsing tusschen
Zuid-Afrikaansche imperialisten (strevers naar een Grooter Zuid-Afrika met behulp
van Engeland, de hulp desnoods met allerlei concessies aan Engeland en de
Engelschen te koopen) en Zuid-Afrikaansche nationalisten (de eenheid van het huidige
Britsch Zuid-Afrika onder leiding van het in Zuid-Afrika wonende blanke ras, onder
volledige erkenning van de Hollandsche cultuur, georganiseerd in een staat, levend
vóór en door zich zelf), stelde hij zich openlijk achter Gen. Hertzog en, toen deze
uit het ministerie werd verwijderd, ook achter de politieke organisatie der
Nationalisten, welke geen ander doel heeft dan geheel Hollandsch-sprekend
Zuid-Afrika weer te brengen in één enkel verband, doch op den grondslag van een
aan elk Engelsch imperialisme vijandig nationalistisch streven.
Toen de Unie-regeering, steeds haar oude taktiek toepassend, zich opmaakte om
in den wereld-oorlog actief deel te nemen door de verovering van Duitsch Zuid-West
Afrika, verzetten zich de Nationalisten, en Pres. Steyn waarschuwde op nieuw zijn
oude vrienden - te vergeefs! - Maar toen de ‘rebellie’ uitbrak, het ‘gewapende protest’,
waarvan gewapende botsingen tusschen Afrikaners het onvermijdelijk gevolg moesten
zijn, toen was het weer President Steyn, die, zonder Gen. Botha en Gen. Smuts in
hun, ook z.i. verkeerde politiek te willen steunen en zonder zijn afkeuring te willen
uitspreken over de beginselen, die Gen. Beyers, Gen. De Wet e.a. tot hun verzet
hadden geleid, toch alle pogingen in het werk stelde, om het gewapend protest terug
te brengen tot een ‘ongewapende’, geheel vrede-lievende protest-beweging, zich
uitend op constitutioneele banen. En zóó groot was het vertrouwen, dat de
‘protestanten’ in hem en in Gen. Hertzog, ook in deze zijn rechterhand, stelden, dat
zij bereid waren, zich als het ware blindelings aan hun oordeel te onderwerpen.
***
De ontwikkeling van het ‘gewapend protest’ tot een ‘rebellie’ werd niet verhinderd,
maar in bloed verstikt. Niet Pres. Steyn, maar Gen. Smuts triomfeerde... voor dàt
oogenblik. Maar toch hebben Pres. Steyn en Gen. Hertzog, en met hen mannen als
De Wet en Beyers en Fourie en zoovele anderen, verhinderd, dat Zuid-Afrika den
weg opging van Canada en Australië. En uit de botsing tusschen de daden der
Zuid-Afrikaansche imperialisten en nationalisten is opgerezen een versterkte en meer
bewuste kamp voor de éénheid van de Hollandsch-sprekende Afrikaners, en een
krachtiger overtuiging van de noodzakelijkheid eener Hollandsche cultuur voor die
eenheid en voor de economische en politieke onafhankelijkheid van het Afrikaner
volk. Daarvoor streed Pres. Steyn zijn geheele leven, daaraan waren ook de laatste
woorden gewijd, die hij richtte tot de vrouwen van Zuid-Afrika. Aan die overtuiging
is hij, eerlijk en oprecht, bezadigd en onwankelbaar, trouw gebleven, tot de dood
hem rukte uit het midden zijner vrienden.
Om voor eeuwig in de liefdevolle herinnering van hen en hun nakomelingen te
leven.
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Oudere Engelsche caricaturisten en illustrators,
door Cornelis Veth.
VII.
Politieke caricaturen in Napoleon's tijd en later. Die van George
Cruikshank (1792-1878) zijn loopbaan als politiek spotprentteekenaar..
Terwijl opmerkelijk weinig studie is gemaakt van de Fransche en Duitsche caricatuur
in Napoleon's tijd, die toch veel moois en interessants oplevert en voor de geschiedenis
misschien nog wèl zoo pikant is als de Engelsche, is deze laatste in de boeken van
Everitt en de nieuwere van Broadley en Dr. Holland Rose uitvoerig en zakelijk
beschreven.
Intusschen, ook deze kenners hebben niet vermocht uit te maken wie de teekenaars
waren der vele anonyme caricaturen uit dien tijd. De anonymiteit was inderdaad in
die dagen meer regel dan uitzondering, de reden daarvoor zal ook wel weer geweest
zijn, dat de etsers vaak niet de bedenkers waren, en het publiek er weinig om gaf,
wie de prent gemaakt had, tenzij ze kwam uit de handen van Gillray of Rowlandson.
Ik heb in mijn vorig artikel reeds over Isaäc Cruikshank gesproken en gewezen
op de groote productiviteit en veelzijdigheid van dezen handigen publicist; in verband
met de campagne tegen Napoleon kan nog gewaagd worden van zijn vindingrijkheid
en geest. Werkelijk, sommige van zijn prenten zijn niet onwaardig naast die van
Gillray genoemd te worden en wekken te meer verbazing om zijn vele slechte werk.
Het in 1798 gepubliceerde ‘Anticipation, or Bonaparte really taken’ is een goed
staal van zijn beste politieke prenten en in de aardige volkstypen onder het starende
publiek ziet men ook een ‘anticipatie’, n.l. van wat zijn zoon George eens zou
vermogen.
Men was in die dagen werkelijk eenigszins in de verwachting dat Napoleon, toen
nog generaal Bonaparte, door Nelson's vloot zou worden gevangen genomen, maar
hoewel hij een ontwijfelbaar échec leed, kwam het toch niet zoo ver! Fox, die altijd
van sympathieën voor de revolutie, voor Frankrijk en voor Bonaparte werd verdacht,
treedt op als vertooner en doet zijn werk met een treurig gezicht, hoewel zijn mond
spreekt: dat hij nooit in zijn leven zoo verheugd is geweest. Pitt is oprechter blij; hij
zit met zijn jichtig been op een drievoet en spreekt het publiek lokkend toe,
verzekerend, dat het ditmaal heusch waar is! De prent is verder merkwaardig omdat
ze de beide groote politieke tegenstanders te zamen afbeeldt en omdat ze een
ontwijfelbaar echte ‘Isaäc’ is. Niet lang na dit tijdstip beginnen de zoontjes den vader
reeds te helpen. Isaäc Cruikshank's politieke prenten, hoe zwak ook somtijds, zijn
althans geheel verschillend van die van Gillray. Een ander teekenaar uit dien tijd,
John Cawse, volgt den meester bijna slaafs. Maar gewag moet nog worden gemaakt
van een zeer knap en geestig caricaturist, ver uitstekend boven Elmes, Nixon,
Woodward en vele anderen die den veldtocht der prenten medemaakten: Charles
Ansell.
Charles Ansell, van wien weinig bekend is, zond in 1780 twee schilderijen naar
de
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tentoonstelling in Somerset House. Hij muntte uit als teekenaar van paarden, en zijn
‘Death of a Race horse’ genoot een zekere populariteit in 1784.

ISAAC CRUIKSHANK. ANTICIPATION

- WAYS AND MEANS - OR BUONAPARTE REALLY TAKEN! 1798.

Van hem afkomstig zijn, als men een tijdgenoot die een collectie hield: Edward
Hawkins keeper of Antiquities in het Britsch Museum, gelooven mag, een groot
aantal anti-Napoleon-caricaturen, die geen onderteekening dragen, en zich
onderscheiden door beschaafde teekening, en weinige geoutreerdheid. Hij is een der
eersten, die een werkelijk gelijkend portret van Bonaparte wisten te geven, die door
Isaäc Cruikshank en anderen was vaak zeer fantastisch: met een langen blonden
krullenpruik, en soms zelfs met bandietenknevels, werd voorgesteld. Ook zijn Pitt,
met wipneus en spillebeenen is knap gechargeerd. Onder de prenten uit dien tijd,
welke op het eerste gezicht op elkaàr gelijken door de kleuren die er op gesmeerd
zijn, en door de behandeling van de achtergronden en schaduwtinten met den rouleau,
zijn die van Ansell toch te herkennen door de correcte en smaakvolle wijze van
teekening en de eenvoudige welsprekendheid der compositie.
Een prent als ‘The Balance of Power’ b.v. kon niet beter. De kleine Napoleon is
wel meer dan hij het was, een dwerg, maar dit is blijkbaar met bewustheid zoo gedaan;
de figuren van Pitt en Lord Eldon zijn mooi geteekend en grappig-verschrikt. Er is
niets overtolligs op de plaat, en ze zegt volkomen wat de bedoeling is. Ze kan ook
nog dienen als bewijs dat de Engelschen in meer bezadigde oogenblikken er geen
heil in zagen den tegenstander te onderschatten.
Meer in den kwajongens-achtig overmoedigen geest van vele caricaturen der
Engelschen tegen Napoleon is de reeds in 1805 gemerkte prent van denzelfden
teekenaar ‘Tom Thumb at Bay’, die eerder op den toestand van 1813 of 1815 zou
kunnen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

438
slaan. Het is op de gebeurtenissen wel wat erg vooruitloopen, als Napoleon vraagt:
‘welken weg zal ik nemen om te vluchten? Als ik den beer en de adelaars ontvlied,
loop ik in de kaken van den leeuw’ en evenzeer het gesprek van de figuren op den
achtergrond: ‘Wel, Mynheer (de Hollander) je bent je juk kwijt!’ - Ya, (Ja) Mijnheer.
-’

CHARLES ANSELL. THE BALANCE OF POWER,

1801.

Maar de prent, die jammer genoeg gekleurd is, en dus in reproductie verwarder
van tint wordt dan in de werkelijkheid, is voor het overige in alle opzichten een
bewonderenswaardige compositie, die alweer zeer duidelijk en in dit geval omstandig
zegt wat ze wil. In die dieren die op den keizer aankomen is waarlijk verschrikking,
en de figuren op den achtergrond vormen pittoreske groepen.
Ansell heeft, altijd volgens de vermelde autoriteit, nog verscheiden andere
spotprenten op Napoleon gemaakt, doch de laatste jaren van diens regime komt men
zijn werk niet of zelden meer tegen. De laatst gedateerde prent, die aan hem
toegeschreven wordt, is, voor zoo ver ik weet, een op de blokkade en het continentale
stelsel: Napoleon, die een muur heeft opgetrokken, verbaast zich dat John Bull
ditzelfde deed en is niet erg ingenomen met de magere soep die hij daardoor moet
eten. Naar mijn gevoelen zijn deze prenten van Ansell nog wel zoo goed als die van
den om zijn beschaafdheid geprezen John Doyle (N.B. zie vorig artikel).
Onderscheiden zich de politieke prenten van Charles Ansell door de knappe en
kernachtige teekening én door den eenvoud van voordracht en het weinig geoutreerde
van die der meesten uit het tijdvak, van die van George Cruikshank kan dit nauwelijks
worden gezegd.
Maar hoe zou het ook? Met den val van Napoleon, in 1815 was hij eerst 23 jaar
oud, en al had hij reeds toen een werkzaamheid van een tiental jaren als teekenaár
en etser achter den rug! - hij kan moeilijk als een gerijpt kunstenaar worden
beschouwd. Bovendien was hij opgegroeid als leerling en helper van zijn vader.
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Intusschen zijn de politieke prenten van den ongeveer twintigjarigen jongen man
reeds beter dan die van Isaäc, die toch geen verwerpelijk satirist was, en zijn een
goed vervolg op die van Gillray, wiens werkzaamheid in 1810 moest worden
afgeschreven, en voor wien hij eenigszins officiëel in de plaats trad.
Reeds op zijn twaalfde jaar moet Isaäc's jongste zoon, die al vóór dien tijd zijn
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vader had geholpen, en zooals hij het zelf noemt, ‘met de etsnaald mocht spelen’,
zelfstandig gewerkt hebben voor allerlei uitgevers. Het was - het feit heeft iets
aandoenlijks - vooral voor kinderboeken van de grove, goedkoope soort, dat de knaap
teekende, en zoo heeft hij, die de populairste teekenaar van zijn geslacht zou worden,
als kind al, om den broode, kinderen van zijn leeftijd vermaakt, zooals clowns
kinderen meespelen in een pantomime. Voor een groot deel is dit ook wel de reden,
waarom van zijn eerste werk zoo weinig of niets bleef: de lieve kleinen wisten spoedig
weg met de ‘half-penny lottery pictures’ en boekjes met houtsneden waarmee ze
speelden. Maar ook valt het moeilijk uit te maken, welk aandeel de vader of de zoons
hadden in veel wat uit hun atelier kwam, zoo moeilijk dat George zelf er later niet
meer uit wijs wist te worden.

GEORGE CRUIKSHANK. THE RUSSIAN PUTTING OUT LITTLE BONEY.

Toen hij voor Gillray in de plaats ging treden, was George dus 18 of 19 jaar, en
daar onder zijn prenten reeds spoedig zeer goede waren, kan men rekenen dat van
dien tijd af zijn kunst meetelt. Neemt men nu in aanmerking, dat hij nog in 1870,
dus op 78-jarigen leeftijd,, een zeer knappe, volle en karakteristieke ets als frontispiece
voor een nieuwe uitgaaf van de Ingoldsby Legends maakte, dan zal men erkennen,
dat er weinig zulke carrière's zijn aan te wijzen. Het is waar, dat na ongeveer 1848
vooral quantitatief, een teruggang in zijn ernorm werk is te constateeren, en dat zijn
meesterwerken tusschen 1824 en 1836 ongeveer gemaakt zijn; de in 1840 vallende
illustraties voor Ainsworth's Tower of London; de in 1857 ontstane prenten vòor het
Life of Sir John Falstaff, en de na 1860 geteekende composities bij Bunyan's Pilgrim's
Progress behooren niettemin tot zijn mooiste scheppingen.
Het is dus een hoogst merkwaardige figuur, die van dezen caricaturist en illustrator,
die de laatste is van de caricaturisten der oude school en de eerste der illustrators; en
ik geloof niet dat hij door zijn biografen zoover is overschat, en nog minder, dat de
lofredenaars der latere school hem recht hebben doen wedervaren.
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Wat aan George Cruikshank's naam bij later geslachten het meest geschaad heeft,
zijn de ellendige, ongevoelige reproducties, die van zijn werken verspreid zijn. Zelfs
in een tijd als de onze, waarin toch de reproductie-procédé's zoo perfect zijn, gaat
men voort plaatjes als werk van hem te vertoonen, die niet veel meer dan de schaduw
er van geven. Om dit door een voorbeeld hiervan te bewijzen, liet ik hier
reproduceeren een prentje uit Fuchs: ‘Die Karikatur’ enz., naast één van de werkelijke
houtgravures, men zal zien, hoewel meer in deze laatste is, vooral als men het scherm
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achter den dronken neerzittenden George IV bekijkt; men lette op den Silenus, op
de Bacchanten, op de geiten. Vermoedelijk is het prentje gewoon gekalkeerd, en dat
vrij slordig (zie bl. 444 en 445).
En slordigheid is nu juist wel de laatste eigenschap die men aan George Cruikshank
zou mogen verwijten. Ook in zijn meest beknopte krabbels is het juist de zakelijkheid,
de rijkdom, het verantwoorde van elk detail, het hartgrondige, met alle macht en
kracht gedane, wat hem gunstig onderscheidt van teekenaars, geestig en pathetisch
als hij: van Lane, Seymour, Phiz, Leech. Het is die eigenschap die zijn
oorspronkelijkheid zoo wakker houdt, die zijn werk bijna steeds doet boeien, waar
dat van anderen eentonig wordt.
Maar wij zijn nog niet toe aan de periode, waarin George Cruikshank geheel
zichzelf was, en een geheel ander type van teekenaar dan de vele aardige
spotprentmakers in de eerste jaren van de 19e eeuw. Een prent als die, waar Napoleon
in 1813 thuis komt, van Leipzig denk ik, kon bijna van Gillray zijn. De mamelukken
die de bepleisterden en in verbanden gewonden held ondersteunden, de hofdames
die de keizerin omringen, de gordijnen, het tapijt, alles is even expressief en levendig
bedacht, maar men ziet in die eigenaardige volgeteekende prent nog geheel Gillray's
trant terug.
Het was in dezen tijd dat George, die later aan beter en behoorlijker organen zou
meewerken, veel teekende voor een periodiek van zeer bedenkelijken aard ‘The
Scourge’, uitgegeven door een zekeren Earle, een schavuit, die den jongen man nog
wist over te halen iets anders voor hem te teekenen dan prenten, n.l. een wissel,
hetgeen hem een lang niet malsch interview met de cordate oude mrs. Cruikshank
op den hals haalde. De redacteur, Mitford, was er bij zoo ongeveer wat wij thans een
chanteur noemen, een blackmailer of afperser; en dit was niet het eenige geval, waarin
de gebroeders (maar vooral de wilde Robert) met zulke lieden te doen kregen in die
vlegeljaren der journalistiek.
Voor ‘The Scourge’ nu en ook voor een ander iets hooger staand blaadje ‘The
Meteor’, teekende George enkele prenten, die in hun veelheid van figuren, in hun
overvloed van gebeuren, in hun jolige fantasie ook, al iets doet voorvoelen van den
ongeëvenaarden sprookjes-illustrator die hij zijn zou.
En men gevoelt, dat diegene zijner levensbeschrijvers gelijk had, die zeide, dat
hij toch eigenlijk geen gal genoeg in zich had voor politieke satire. Hij had, ook in
zijn later leven, aanvechtingen van verontwaardiging en toorn, en zeker zin voor het
tragische te over, maar eigenlijk niets van de grimmigheid van Gillray en weinig van
de baldadigheid van Rowlandson. Zoodat zoo'n prent, kostelijk als ze is, er eigenlijk
te genoegelijk uitziet.
‘Preparing John Bull for General Congress’ heet een prent in ‘the Meteor’ die in
kleuren gereproduceerd is in het mooie boek van Broadley, ‘Napoleon in Caricature’.
Men heeft John Bull een arm afgehakt, die naar Napoleon wordt gedragen, die arm
heet ‘Hannover’. Men is voorts, door middel van de Catholic Bill, bezig hem den
anderen arm, Ierland, af te slaan. Zijn zakken worden terwijl door een duiveltje
geplunderd, andere poppetjes leggen beslag op zijn Oost-Indisch been, een
Amerikaansch schip beschiet West-Indië, het andere been, en ik weet al niet hoeveel
meer. Lilliputters belagen dezen Gulliver. De teekenaar heeft reeds hier den slag om
zijn allegorie levend en bij allen rijkdom eenvoudig te doen zijn: de Amerikaansche
vloot is voorgesteld door een soort van sloep, met een kanon er op, en drie man voor
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equipage, de Engelsche vloot is een bulhond, de Siciliaansche subsidie een raar maar
mooi monster, een geldzak zonder voorpooten. De geheele prent is, ondanks den
sinisteren toestand, die er in wordt geteekend, vermakelijk, en ondanks de tendenz,
gezellig. Napoleon zit met de ééne hand in de zij, de andere rust op zijn
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sabel, zijn been op de globe, een Mameluk staat achter hem. De indruk die het geheel
geeft is volkomen die, van een geestige illustratie voor een kindersprookje, en men
kan de gedachte niet opzij zetten, dat deze teekenaar toch voor iets anders was
geboren.
Het is dan ook opmerkelijk dat hij in dit soort werk een dramatisch moment bijna
altijd bederft, zoo niet door grappige bijkomstigheden, dan door sentimenteele en
conventioneele.

GEORGE CRUIKSHANK. JOHN BULL MAKING A CAPITAL BONFIRE, AND MR. MADISON RUNNING AWAY
BY THE LIGHT OF IT. 1814.

Zoo is een prent: ‘Prometheus or the Downfall of Tyranny’ niet zonder pathos in
de figuur van Napoleon en den adelaar, maar de Gerechtigheid die er bij staat, is
naar, en twee andere juffers in de lucht zijn nog erger, het schijnt trouwens dat Robert
zulke figuren erin teekende.
Nu komt men verder, in die jaren 1812 tot '15 vele prenten tegen, waarin Napoleon
met een plank gebroken peperkoeken (de door hem verheven vorsten: men herinnere
zich Gillray's prent, waar hij die vrijers bakt) op het hoofd loopt, of door een kozak
als een wild beest in een kooi wordt vervoerd, of, een kaars door zulk een kozak
wordt gesnoten, - en niet te vergeten ‘Little Boney gone to Pot’ - alles voorstellingen
onheusch en oneerbiedig genoeg, maar toch, vooral door de uitvoering niet zoo
ronduit hatelijk. Gedurende de Elbe-episode is er een zeer groteske plaat, waarop de
balling den Amerikaanschen president Madison en de zijnen, die als kwakers gekleed
zijn, en op de vlucht voor de Engelschen, weinig troostrijke woorden toeroept, een
prent volgekrabbeld met bewegelijke, koddige figuurtjes, waarop de veldslag en de
brandende stad zelf weer haast te oubollig zijn. En eindelijk is er nog - om enkele
die na Napoleon's val doorborduren op het oude thema, en andere die met den
herstelden Bourbon een loopje nemen, nu niet te noemen - die even woelige ‘Erup-
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tion of Mount Vesuvius, den 17en Juni, één dag vóór den slag bij Waterloo
verschenen, die den val van Napoleon en van zijn zwager Murat op een levendige
wijze voorspelt.
Men moet niet denken dat alle prenten uit dien tijd en van dezen teekenaar dermate
eenzijdig zijn. Zoo is er een in ‘the Scourge’ waarin Lord Castlereagh (de Engelsche
minister) en Lodewijk XVIII een geketenden stier (= bull = John Bull) optuigen, die
geofferd zal worden op een brandstapel. Het dier, dat bijna bezwijkt onder een lading
van belastingen, is gewijd aan de zaak der Bourbons en aan den val van onwettige
tyrannie. Napoleon, te paard, beveelt dat de ‘dogs of war’ toegelaten zullen worden;
de Prins-Regent laat zich terwijl kappen, friseeren en kleeden door een leger van
kamerdienaars en toilet-leveranciers; zijn bakkebaarden zijn zijn grootste zorg. Ja,
die Prins-Regent! Hij is niet minder dan zijn ministers, Castlereagh, Wellington,
Sidmouth e.a. in die vroege jaren van George Cruikshank's loopbaan het slachtoffer
van diens spot. In mijn artikel over Gillray heb ik reeds genoegzaam over dezen
George IV uitgewijd. Het proces met zijn gemalin, de evenmin achtenswaardige
Caroline, was aanleiding tot tallooze uitgaven van heftig satirieken aard, waaraan de
naam van den jongsten Cruikshank verbonden is.
En nu komen we vanzelf op den man, die de verdienste had, den jongen, in
ongeregelde karreweitjes zijn talenten versnipperenden teekenaar aan zijn uitgaven
te verbinden, William Hone.
Deze avontuurlijke publicist, die een soort vrijdenker schijnt geweest te zijn en
zeer veel aangevallen en belasterd is, was boekverkooper, uitgever en schrijver, werd
later oudheidvorscher; hij schijnt bij niets veel zij te hebben gesponnen; hij eindigde
als houder van een eethuis. Fel koos hij, als het volk zelf in dien tijd, de partij van
de koningin tegen den koning en zijn ministers en gaf uit de door Cruikshank met
houtgravuren geïllustreerde boekjes ‘Non Mi Ricordo’ (stereotiep antwoord van een
der Italiaansche getuigen die waren overgebracht om bewijzen te leveren van
Caroline's wangedrag) ‘The Queen's Matrimonial Ladder’, ‘a Slap at Slop’, ‘The
Political Showman at Home’.
Hone, hoezeer een avonturier en hoe weinig kiesch in zijn polemische uitingen,
is echter niet gelijk te stellen met pers-ongedierte als de straks genoemde Earle en
Mitford van de ‘Scourge’. Hij schijnt bevriend te zijn geweest met een zoo fijnzinnig
en erudiet man als Charles Lamb en was stellig behalve de patroon, ook de vriend
van den, zelfs in die jaren van zijn onstuimige jeugd zeer honorabelen en ernstig
godsdienstigen teekenaar, die zich meermalen geroepen voelde ook later hem te
verdedigen. Toen Hone begraven werd, had een afgescheiden dominé de onkieschheid
den levenswandel en de overtuiging van den overledene te veroordeelen, waarop
George, met betraande stem tot zijn buurman zei: ‘als dit geen begrafenis was en die
man geen geestelijke, zou ik hem op zijn gezicht slaan’.
Stellig, George en zijn broeder waren in dien tijd van hun vriendschap met lieden
als Hone, den acteur Kemble, den clown Grimaldi en zoovele anderen, goede
bekenden achter coulissen, in kroegen en sportmilieux, zij waren dan ook groote
kenners van het Londensche straatleven, van het volk, zij waren tegelijkertijd bohèmes
en harde werkers. Niemand heeft sinds Hogarth beter en veelzijdiger kennis van het
Londensche leven en het Londensche volk getoond dan George Cruikshank in de
eerste veertig jaren van zijn carrière. En het was niet, zooals dat wel eens bij
kunstenaars het geval is, louter het plezierleven dat hij kende. Behalve alle mogelijke
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soorten van acteurs en actrices, coupletzangers, clowns, concertisten, habitué's van
herbergen en kroegen, bestudeerde hij de typische figuren van den tijd, die alweer
zoover af lag van dien van Hogarth en, het moet gezegd worden, hij
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was niet karig met zulke vondsten, noch deed hij er dik mee. De zeelui in de
havenwijken met hun aanhang, de koetsiers van omnibussen en cabs en hun
voertuigen; de vuilnismannen en kolendragers in hun wonderlijke uniformen, de
kinderen van het Ghetto, de in min gunstig bekend staande stegen en sloppen krielende
bevolking van boef en boefjesmaat, maar ook de kleinburger en zijn leven binnenshuis
of zijn vermaken daarbuiten; hij heeft van alles en alles zijn weet, en gebruikt die
met achtelooze kwistigheid en de schier ontelbare illustraties voor vlugschriften,
platen bij programma's, coupletten, in kinderboeken, in tractaatjes, en allerlei losse
uitgaven, één dags vliegen, niet bewaard en niet na te sporen. De beide broeders
gaven voor het eerst met meer nadruk, in Pierce Egan's ‘Life in London’, reeds
vermeld, een deel van hun materiaal aan het publiek, met een succes, welks
uitbundigheid Robert misschien wel voor goed van streek heeft gebracht. Maar
George was uit ander hout gesneden dan zijn zorgelooze, wereldsche oudere broeder.

GEORGE CRUIKSHANK. PRINCESS CHARLOTTE AND HER DUTCH PLAYTHING.

1814.

Doch wij zijn zoover nog niet.
Ongeveer gelijktijdig met de politieke caricaturen, waarin hij Gillray's opvolger
was, teekent George zulke bij alle uitgelatenheid fijn uitgevoerde prenten als die bij
het vers ‘Bonaparte’, door den toen geweldig populairen, en door Lamb in een van
zijn Essay's zoo liefdevol herdachten acteur Elliston. De prent is volkomen in
denzelfden trant als, doch veel beter, beter van compositie, beter van typeering, dan
een andere theater-scene, die hij twee jaar te voren met zijn vader samen maakte.
Hoe goed is de houding van den zanger in zijn bizar costuum, hoe goed het burgerlijk
en zelf genietend publiek in de stalles, en het meer aristocratische in de loge! En hoe
vast zit zoo'n prent in elkaar!
Van een grover soort is de Visit of Sir William Curtis to Sam Wallsend Esqre. Ik
ben niet bekend met de beteekenis van deze visite en de persoon van Sam Wallsend
Esqre, die blijkbaar bezig is een tractaat te schrijven; The Pieman, in 4 Wollums
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(Volumes), - de pieman verkocht op straat warme eetwaar - maar Sir William of
Alderman Curtis was een veelbesproken en veel bespot sinjeur uit die dagen. Toen
George IV Schotland bezocht, en zich voor die gelegenheid had uitgedost in het
bekende nationale costuum met het geruite rokje, waarvoor hij zelf al rijkelijk gezet
was, vond de zeer dikke en roodneuzige (zoo beelden hem alle prenten af) Curtis
goed, den vorst na te reizen en zich in dezelfde kleedij te vertoonen, tot niet geringe
ergernis van den ‘eersten gentleman van Engeland’, die zich door deze schaduw een
wandelend caricatuur zag toegevoegd (zie bl. 446).
De reproductie, hier gebruikt, is een z.g. facsimilé houtsnee, die buitengewoon
goed
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de kleur en de behandeling van zoo'n prent weergeeft.
Sam Wallsend Esqre, die geen zeer aristocratisch voorkomen heeft, schijnt bij het
samenstellen van zijn 4 Wollums den wijsgeer van de fashionable wereld Lord
Chesterfield te raadplegen; de dame die hem gezelschap houdt schijnt den adellijken
bezoeker een kruis- of -muntje met billijken inzet aan te bieden, en een knecht die
zoo uit de stal schijnt te zijn gekomen, biedt ververschingen aan. De charge is voor
G.C.'s doen nogal rauw, doch, al ware het maar om de paskwil van Sir William alleen,
waard hier opgenomen te worden.

GEORGE CRUIKSHANK. THE FIRST GENTLEMAN OF ENGLAND. (REPRODUCTIE UIT FUCHS, DIE KARIKATUR
ENZ.).

Om op het werk van Hone nog even terug te komen. De teekenaar, hoewel naar
het schijnt, van vrij wel democratische gezindheid, zag er, - hierin de traditie der
Engelsche caricaturisten volgend - niet veel been in ook voor de loyalisten te werken,
en illustreerde anti-republikeinsche en anti-radicale pamfletten en organen.
Waarschijnlijk was de oorzaak bij hem echter een andere dan bij zijn vader of Gillray,
en waren zijn sympathieën werkelijk wel verdeeld, hij voelde voor hervormingen
maar verfoeide demagogie en was vooral patriottisch; ik geloof dat hij zich evenals
Thackeray een Tory noemde, het is ook opmerkelijk dat hij, die zoo koddige
voorstellingen van het ‘militair’ gaf, met geestdrift een rang bij de vrijwilligers
bekleedde. Men kan zich bijna niet denken, dat de don quichotische, tot dwarsheid
toe karaktervolle man, die zooveel, wat in zijn geldelijk belang was, verwierp als het
niet met zijn inzichten en vooroordeelen strookte, tegen zijn overtuiging in bijgedragen
zou hebben tot welken aanval of welke verdediging ook.
Maar het werk van Hone en zijn heftige pamfletten moet hem ongetwijfeld in dien
tijd beter zijn bevallen, dan dat andere. Verachting voor het reactionnaire ministerie,
voor den persoon des konings, galanterie voor de opgejaagde koningin, alles werkte
mee om den jongen man aan de eene campagne na de andere te doen deelnemen
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naast den onvermoeiden Hone. De boekjes waren enorm in trek. Iemand die den tijd
mee maakte getuigt: ‘there was a rush and a crush to get them’. Hoe het komt dat
noch auteur-uitgever, noch teekenaar zeer goede zaken maakten, is een van de vele
raadselen in de uitgeverij. In ‘the political showman at Home’ zijn de ministers als
dieren voorgesteld. De krokodil draagt de pruik van den Lord-kanselier, de zwarte
ratten zijn advocaten, de scorpioen heeft den neus en draagt den steek van Wellington.
Hier is een staaltje van den tekst:
‘Ladies and Gentlemen, walk u p , walk u p ! and see the curiosities and creatures
- all alive, alive. O! Walk u p ! now's your time! O n l y a shilling. Please to walk
u p ! Here is the strangest and most wonderful a r t i f i c e d c a b i n e t in Europe!
made of n o t h i n g , but lackered brass, t u r n e r y and p a p i e r m a c h é - all F r e t
work and v a r n i s h , held together by s t e e l p o i n t s . Ve r y C r a z y , but very
curious!
Ladies and gentlemen, these animals have been exhibited at C o u r t , before the
King and all the royal family! Indeed, his Majesty is so fond of 'em, that he often
sees 'em im private, and f e e d s 'em; and he
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is so diverted by 'em, that the has expressed his gracious approbation of all their
m o t i o n s . But they are as cunning as the o l d o n e himself. Bless you, h e does
not know a thousandth part of their tricks! etc.
Als alle komische litteratuur uit dien tijd, zijn deze pamfletten, zooals men ziet,
vol woordspelingen. Hone was ook de uitgever van de eens beroemde en om zijn
geschiedenis merkwaardige ‘Bank Restriction Note’, geen kunstwerk, maar een knap
werkstuk en een sympathieke daad van den kunstenaar.
In dien goeden ouden tijd werden (het was 1817) nog steeds menschen opgehangen
voor kleine misdaden tegen het eigendom, voor winkella-lichten en dergelijke, maar
zelfs somtijds voor het uitgeven van valsche bankbilletten! Doch laat ons Cruikshank
zelf het woord geven, en een aanhaling doen uit een brief in 1875 geschreven, in zijn
eigen driftigen, oprechten trant.

GEORGE CRUIKSHANK. THE FIRST GENTLEMAN OF ENGLAND. (REPRODUCTIE NAAR DE HOUTGRAVURE
ZELF).

‘Waarde Whitaker. Omstreeks het jaar 1817 of 1818 waren er banknoten van een
pond in omloop, en, ongelukkiger wijze, waren er ook valsche bankbilletten van een
pond in omloop, en de straf voor het gebruiken (passing) van deze nagemaakte noten
was in sommige gevallen levenslange transportatie en in andere gevallen de d o o d .
In die dagen woonde ik in Dorset Street, Salisbury Square, Fleet Street, en moest
eens op een morgen vroeg naar een huis nabij de Bank of England; en toen ik terug
keerde tusschen 8 en 9 uur, Ludgate Hill af, en een troep menschen naar boven naar
de Old Bailey zag kijken, keek ik zelf dien kant uit en zag verschillende menschelijke
wezens hangen aan de galg tegenover de Newgate gevangenis, en tot mijn ontzetting
waren twee daarvan vrouwen; en toen op mijn vraag waarvoor deze vrouwen waren
opgehangen, vernam ik dat het was voor het in betaling geven van valsche
bankbilletten. Het feit dat een arme vrouw ter dood gebracht kon worden voor zulk
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een klein vergrijp, maakte een diepen indruk op mij - en ik besloot op dat oogenblik
zoo mogelijk een eind te maken aan die schandelijke verwoesting van levens’....
‘Mijn woning was op een kleinen afstand van Ludgate Hill gelegen, en nadat ik
deze tragische scène had bijgewoond ging ik naar huis, en schetste in tien minuten
deze “Banknote not to be imitated”. Ongeveer een half uur nadat dit gebeurd was,
kwam William Hone op mijn kamer en zag de schets op mijn tafel; hij was er zeer
door getroffen en zei: Wat ga je hier mee doen, George? Het publiceeren, zei ik.
Toen zei hij: Wil je het mij geven? Daar stemde ik in toe, maakte er een ets van en
de banknoot werd gepubliceerd.’
Hij vertelt verder hoe er zulke geweldige oploopen kwamen voor Hone's huis,
toen de banknoot was tentoongesteld, dat de politie moest komen om ze uit elkaar
te jagen, hoe de bankdirecteuren dadelijk bijeen kwamen en besloten geen banknoten
van een pond meer uit te geven, hoe er geen menschen meer werden opgehangen
voor het betalen met valsche billetten, zelfs voor het valsch-munten zelf, en hoe Sir
Robert Peel spoedig daarop de strafwet zoo wijzigde, dat er geen doodstraf meer
stond op kleine vergrijpen, en eindigde met te zeggen, dat hij deze teekening de
belangrijkste vond die hij ooit gemaakt heeft, want ze heeft het leven van duizenden
zijner medemenschen
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gered, ‘en voor deze gelegenheid om deze daad van christelijke liefde te doen ben
ik oprecht dankbaar’.
Laat George nu de onmiddellijke gevolgen van zijn ets wat hebben overdreven het zou hem wel meer gebeuren dat hij zijn eigen ideeën en daden alleen maar zag
- in elk geval was hij hier de welsprekende tolk van het volksgeweten, en was zijn
denkbeeld er één dat insloeg.

GEORGE CRUIKSHANK. VISIT OF SIR WILLIAM CURTIST TO SAM WALLSEND ESQRE.

Van deze banknoot, onderteekend door Jack Ketch, den beul, waren in weinige
dagen verscheide oplagen uitverkocht, ook van Hone's andere uitgaven kwamen
geregeld dozijnen herdrukken.
De heftige, edelmoedige en geniale jonge man, die zijn reeds grooten naam en
groote capaciteiten met zooveel vuur - een vuur dat ook later niet verflauwde - voor
een goede zaak leende, was in dien tijd nog een pretmaker van belang. Er is een brief
bewaard van een man van beteekenis, die, genoodigd op een maaltijd bij een uit dien
kring, accepteert, maar waarschuwt, dat hij niet zal behooren tot het gezelschap onder
tafel. De imbeciliteit en trieste dood van Gillray maakten indruk op zijn jongen
opvolger, maar niet zulk een diepen, dat hij vooreerst de wilde gewoonten liet varen
die zijn sterk gestel overigens niet schijnen te hebben aangetast. Daniël Maclise, die,
hoe leeg-sentimenteel ook zijn allegorische composities meestal zijn, aardige
portretten heeft nagelaten, teekende den verwoeden geheelonthouder van later,
schetsend bij een pot ale, en zittend op een vat, met het papier op zijn hoogen hoed,
die op zijn knieën ligt. George was niet bijster met dit portret ingenomen, niet slechts
omdat het hem zoo met den drank in gezelschap bracht, maar ook, omdat het zijn
gewoonte niet was, studies te maken. Hij teekende bij voorkeur en bijna steeds uit
het hoofd, zooals trouwens het geheele geslacht van teekenaars waartoe hij behoorde.
Krabbels naar het leven moet hij intusschen stellig gemaakt hebben, hoeveel hij ook
op het geheugen aan liet komen.
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Hij had de gewoonte, vooral in later jaren, op alle uitlatingen over zijn persoonlijkheid,
gewoonten en karakter, die hem niet bevielen, met eenigszins keuvelachtige maar
wel pittige reprimandes in te gaan, en zoo bleek hij er - waar men zich in kan denken
- weinig op gesteld, dat men hem beschreef als een stamgast van achterbuurtkroegen
en frère-compagnon van aschmannen, voddenrapers, kolensjouwers en straatvegers.
Het zou even juist zijn, zegt hij, te denken dat Morland de kameraad was van varkens,
Liston (de acteur) de gezel van lakeien of dat Fielding in broederlijke intimiteit leefde
met Jonathan Wild (de door dezen schrijver in een soort van biografie vereeuwigde
boef en aanbrenger).
‘Er was in de buurt waar ik woonde een herberg van gering allooi, hij is sedert
verbasterd tot een jeneverpaleis. Het werd alleen door kolensjouwers bezocht. Tot
deze plaats van onelegante verpoozing werd mijn opmerkzaamheid eens getrokken
door het geluid van een fiedel te zamen met blijken van festiviteit, en opziende naar
het venster van de gelagkamer, kon ik duidelijk een kleine Shakespeare-buste zien
met een korte pijp in zijn mond.’

GEORGE CRUIKSHANK. ‘ELLISTON IN THE CHARACTER OF SYLVESTER DAGGERWOOD’.

1811.

Hij vindt in deze ideeën-associatie iets zeer ‘menschelijk pittoresks’, en verbeeldt
zich dat de groote dichter misschien zelf wel zou gewenscht hebben daar te zijn als
toeschouwer. - Wat een beeld van leven was daar! Het was al leven. Binnen zag hij
kolensjouwers met hun vrouwen, genietende met een onmiskenbare intensiteit, en
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wel op een wijze, karakteristiek voor den smaak en de neigingen van aristocratische
en fashionable gezelschappen: ze dansten en namen ververschingen tot zich. Dit
incident leidde hem er toe de karakters van deze klasse te bestudeeren.

GEORGE CRUIKSHANK. BANK RESTRICTION NOTE.

1817.

Het is noodig te zeggen, dat George Cruikshank, ofschoon hij in zijn vroegste
politieke satiren, als al zijn tijdgenooten, wel eens naar onzen smaak onkiesch en
grof is, in zijn uitbeelding van het volk, waarin hij uitmuntte als weinigen, nimmer
vulgair werd. Steekt hij, als het de buste van Shakespeare in deze kolendragerskroeg
gebeurde, een pijp in den mond, hij blijft, als de groote dichter zelf, toeschouwer. Er
is, na zijn allereerste jaren van leerlingschap en onverantwoordelijke jeugd, geen
platheid, geen gemeenheid in hem; zeker niets vicieus.
De man was trouwens wel het scherp omlijnde toonbeeld van den Engelschman,
den Londenaar zelfs misschien van zijn tijd. Lang niet onbekrompen en heel niet
onbevooroordeeld, was hij oprecht in zijn eigengerechtigde zedelijkheidsbegrippen,
minachtte vreemdelingen, vooral Franschen, kon de aristocratie niet zetten, maar
was eer behoudend dan het tegendeel, ging prat op 's lands instellingen, zonder zijn
critiek te sparen, beminde het volk zonder het zijn spot te besparen, was godsdienstig
zonder kerkelijk te zijn, eenvoudig in het maatschappelijke en zelfbewust in het
overdrevene, zonder eerzucht doch sterk op zijn point d'honneur, royaal met geld,
doch onhandelbaar in zaken. Hij had het ongeluk met bijna al zijn opdrachtgevers
te twisten, vooral in later tijd, maar met al zijn lastigheid kon men niet nalaten hem
lief te hebben. Hij woonde in een bescheiden burgermansbuurt.
Al zoo vroeg geroepen tot het exploiteeren van zijn talent en geest om den broode,
had George Cruikshank evenmin als zijn broer veel algemeene ontwikkeling op
kunnen doen. Ook kunstopvoeding heeft hij niet véel gehad, behalve de vakopleiding
van zijn vader. Tweemaal heeft hij moeite gedaan om academische lessen te volgen,
de eerste maal als
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knaap (een knaap met een oeuvre achter zich) toen Fuseli hem antwoordde (hij placht
den professor oneerbiedig na te doen) dat hij zou moeten vechten voor een plaats en
eens toen hij in de veertig was en zich inderdaad nog tot teekenen naar de klassieken
heeft gezet, met ietwat tragische gevolgen.
De soort van training die George van zijn vader en van de praktijk ontving, zal er
wel vooral op gericht zijn geweest de dingen duidelijk en met spirit te zeggen, al
etsende, of teekenende op hout. De compositie - die zoo vaak tallooze figuren moest
bevatten - de voordracht, die pittig en boeiend moest zijn, behalve begrijpelijk, de
verdeeling van de plans, de licht en donkers, zulke waren de dingen die hij van meët
af aan verstond. Maar men verwondere zich er niet over, dat deze teekenaar, die
zooveel en zooveel expressiefs kon zeggen op een plekje van een paar centimeters,
bij grooter verhoudingen toen en later wel eens de kluts kwijt raakte. Hij had nimmer
de gewoonte naar de natuur te teekenen, zeker niet die, de natuur, of het model te
raadplegen bij de definitieve conceptie. Zulk een wijze van werken, uit het hoofd,
uit de herinnering, of hoe men het noemen wil, heeft iets tegen, en is zeker niet in
het algemeen aan te bevelen, maar ik geloof stellig, dat ze bij den teekenaar van
dramatische onderwerpen (dramatisch in algemeenen zin) de juiste is. Een expressie,
een houding die door de teekening sterk moet spreken, wordt niet van de natuur (zie
een poseerend model) afgekeken, ze wordt door de verbeelding gecreëerd en de
werkelijkheid kan slechts als correctrice dienst doen. De teekenaars van de
voortreffelijke school der latere Engelsche illustrators (er zijn er een twintigtal, en
in hun eigen genre allen meesters, ik noem slechts Millais, Keene, Pinwell, Walker,
Sandys, Ford Madox Brown, Arthur Boyd Houghton, Green, W. Small, Selous)
bezaten andere deugden dan die van Cruikshank, maar zij komen, dichterlijk als zij
soms, fijn-reëel als zij een andermaal zijn, meer te staan in de rij der geschoolde en
beschaafde talenten, wier inventie en uitvoering een geregelden weg volgen, en alle
hulpmiddelen der kunst uitputten; een aanleg als die van Cruikshank is wonderlijker,
grilliger; werk als het zijne schijnt uit niets te ontstaan, schijnt geïmproviseerd, schijnt
in middellijk verband met de natuur te staan; is in zekeren zin visionnair.
Ruskin, die bij al zijn vooroordeelen en al zijn vergissingen soms met prachtige
intuïtie rake dingen heeft gezegd, drukte het aldus uit in de ‘Appendix’ tot zijn
‘Modern Painters’ over ‘Modern Grotesque’:
‘Alle werkelijke meesters der caricatuur verdienen geëerd te worden in dezen dat
hun gave in het bijzonder hun eigen is - aangeboren en niet over te dragen. Geen
lessen, geen hardnekkige studie zal ooit andere menschen in staat stellen om ooit de
werken van Leech of Cruikshank in hun verschillende genres te evenaren; terwijl
het vermogen om zuiver te teekenen van den een op den ander kan worden
overgedragen, tot zekere hoogte, door iedereen met een goed gezicht en goeden ijver
bereikbaar is. Ik weet wel niet, in hoeverre caricaturale bekwaamheid met nijveren
toeleg kan worden verkregen door de aandacht te besteden aan de kenmerken van
karakter; maar zekerlijk is het vermogen in de meesters van de school, van hun
kindsheid af aanwezig.’
‘Verder. Het is duidelijk dat vele ideeën en dingen door deze kunst kunnen worden
behandeld, die voor elke andere niet te benaderen zijn, en dat haar invloed op den
volksgeest altijd groot moet zijn, daardoor zal het dikwijls komen dat menschen met
een sterk doelbewustzijn zich liever op deze wijze uiten (en deze wijze van uiting
blijven bestudeeren en vervolmaken) dan in eenige andere minder invloedrijke,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

schoon waardiger, of zelfs bij dieper beschouwing verdienstelijker tak van kunst. En
wanneer de vermogens van wonderlijke verbeelding vereenigd zijn (zooals vaak het
geval is) met een sterk besef van de natuur van het
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kwaad, en teeder menschelijk medegevoel, dan is het resultaat een bittere of
pathetische geest van het groteske, waaraan de menschheid ten huidigen dage
deugdelijker zedelessen dankt dan aan welke kunstsoort ook’.
Ruskin zegt het pa-achtig, en onvolledig, want ook de gave van teekenen, in den
edelsten zin, is aangeboren en kan niet worden aangeleerd, en zoowel Rowlandson
als Cruikshank hebben (hoewel ze bij den laatsten onontwikkeld is door zijn totaal
gemis aan scholing) deze gave bezeten, maar door den nadruk te leggen op het feit,
dat juist het vermogen om door lijnen karakter-expressie te geven, (d.w.z. wat hij
het caricaturaal vermogen noemt) zonder daarbij de natuur direct na te loopen, in
hooge mate aangeboren en niet aan te leeren is, zegt hij iets dat te weinig erkend is.
De teekenaar van Cruikshank's soort zou - en het feit is in zekere mate aan hem zelf
te constateeren - expressieve en boeiende composities kunnen blijven maken, en er
steeds hooger dingen in bereiken, zonder zich ooit eigenlijk wetenschappelijk te
vormen. Nog één ding roert Ruskin aan, en hier werkt zijn intuïtie nog fijner: de
ethische trek is bij zulke gaven een groote factor, het aanvoelen van het kwaad, het
menschelijk meevoelen, die twee dingen maken, in de grootmeesters van de
‘caricatuur’ die zeer eigen verbeelding, die tegelijkertijd het wilde-gruwelijke,
spookachtige, en den troostrijken humor schept. De illustrator George Cruikshank
heeft het geluk gehad, deze beide neigingen van zijn genie te kunnen uitvieren.
Over de politieke spotprenten van George Cruikshank valt weinig meer te zeggen.
Zijn werk in die lijn was eerst een voortzetting van dat van Gillray; later toen hij
tekst - den tekst van pamfletten en brochures - ging illustreeren, en daarvoor op hout
ging teekenen, maakte hij zich van zelf vrij van dien invloed. Hij had als etser dezelfde
methodes aangewend als Gillray en zijn eigen vader, die de figuren gaarne plachten
te plaatsen tegen een soort halftoon, die met de rouleau werd gemaakt, en ook veel
rekende op het kleuren, maar als teekenaar op hout kwam zijn eigen hand er meer
uit, en in die houtgravures in Hone's werken zien wij eigenlijk voor het eerst dat
gevoelig en tegelijk hoekig gekriskras, waarmee hij schaduw en licht weet te
concentreeren.
Ik wees er reeds op dat men altijd de kwade kans loopt, slechte reproducties van
dit werk tegen te komen; er werd in dien tijd onbeschaamd gegapt, en was het dan
nog maar gewoon gappen! Mechanische reproductie bestond niet, wilde men dus
zoo'n prentje gebruiken en kon men de houtblokken niet leenen, dan liet men een
nieuwe houtgravure maken, soms natuurlijk door een slecht graveur, waardoor het
werk bijna niets meer met het oorspronkelijke gemeen had. Behalve van dien roof
had George nog last van andere aanslagen op zijn auteursrecht, en zijn zorgelooze
broer, Robert, speelde daarbij een lijdelijke maar niettemin onbetamelijke rol. Er
waren namelijk uitgevers die hun door Robert geïllustreerde werken aankondigden
als werk van ‘Cruikshank’, aldus gebruik makende van den grooten naam en de
populariteit van den jongeren broer, die wel de laatste was om zoo iets goed op te
nemen. De broeders schijnen er geen durende oneenigheid om te hebben gehad, maar
George placht op allerlei wijzen die uitgevers te lijf te gaan, en liet zich nimmer
onbetuigd, ook later niet, toen Robert's zoon Percy, een graveur, op deze wijze zijn
achternaam liet gebruiken, en nog niet op het allerlaatst, toen deze Percy weer een
zoon had, die ook illustreerde en tot overmaat van ramp George heette en zich zoo
signeerde!
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Daar ik, behalve een deel van dit artikel, nog veel tekst en illustraties aan Georges
Cruikshank meen te mogen wijden, stel ik er prijs op, niet te worden mis verstaan.
Ik wil geenszins zeggen dat ik dezen caricaturist
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illustrator als den grootsten van de reeks beschouw. Hogarth, Rowlandson en hij zijn
elk op zijn wijze buitengewone persoonlijkheden geweest; Hogarth ontleent een deel
van zijn groote belangrijkheid aan het feit, dat hij in de achttiende eeuw leefde, en
met Swift het zuiverst en sterkst beeld van zijn tijd heeft nagelaten. George Cruikshank
was een kunstenaar met sterk-ethische neigingen, in een periode, toen de zeden ook
in vele andere beschrijvers beoordeelaars en hervormers vonden. Hij kon dus geen
rol spelen als Hogarth, en het was wel een intuïtief besef van die verhoudingen, dat
hij in het rustiger tijdperk van Willem IV en Victoria boek-illustrator werd. Het was
zijn geluk, dat hij de opkomst der romantiek meemaakte, en tegelijkertijd een uiterst
bedrijvige periode van uitgaven en heruitgaven.
Het is als illustrator dat wij hem in het vervolg op zijn best ontmoeten, als
illustrator, maar ook als zelfstandig publicist van prenten, realistisch of fantastisch,
vol waargenomens en vol vinding. Misschien heeft niemand, behalve Doré, zich op
een grooter terrein bewogen, misschien heeft ook niemand zich vaker herzien, zich
veelvuldiger verjongd, en zeker heeft niemand zich, binnen zekere grenzen, met meer
toewijding en veerkracht van conceptie in de illustreerkunst onderscheiden.
Met dezen George Cruikshank van de latere periode doet een andere geest in de
Engelsche caricatuur zijn intrée. Want eigenlijk is hij, en niet John Leech, die de
satirische prentkunst tot een huiskamer-gast maakte, eigenlijk is reeds hij de man
die aan haar ongeliktheid een eind maakt. Bij Hogarth is zij cerebraal, bar,
ingewikkeld, en bij dit alles rauw, bij Gillray grimmig, soms geducht plat, en nooit
zeer vroolijk, bij Rowlandson uitbundig, baldadig, sans-gêne. Met den jongsten
Cruikshank komt - wel is waar geen correctheid en bezadigdheid - maar een soort
onschuld. De kermisboert heeft opgehouden, wat verder komt is wel soms dolle,
maar fijne klucht of oolijk blijspel - om van de tragedie nu nog niet te spreken.
Ik heb mij bij het beschrijven en vertoonen van prenten uit het laatst van de
achttiende en het begin van de negentiende eeuw natuurlijk zekere grenzen van
welgevoegelijkheid gesteld. Daarom is het misschien nog niet genoeg tot den lezer
doorgedrongen - maar laat ik de fout herstellen - dat de prenten uit dien tijd een
weinig gekuischte taal spreken: de menschen die omvallen en lichaamsdeelen
vertoonen welke men gewoonlijk bedekt, of wel kleine boodschappen doen, of zich
van gassen ontladen met een knal waardoor hun broek uit elkaar barst, of handgrepen
van ongepasten aard uitvoeren, zijn er niet zeldzaam, al is de toon meestal meer
vlegelachtig dan geestig maar bijna nooit dubbelzinnig. De wijze, waarop politieke
personen worden bestreden, is evenmin van keurigen smaak, en in dit opzicht heeft
George zich in zijn jeugd zoo goed als de anderen bezondigd.
Maar de menschen gingen zich in het tweede kwartaal van de 19e eeuw al wat
minder te buiten aan eten en drinken; het volk werd iets meer ontwikkeld, de burgerij
begon wat minder te azen op schandalen uit de voorname kringen, er begon een
litteratuur te komen die zachtzinniger, beschaafder en vriendelijker was. De toon
van Walter Scott is een andere dan die van Fielding of Smollett en de maatschappelijke
toestanden werden iets minder hopeloosverward, de tegenstellingen iets verzacht.
Geleidelijk-aan wist George zich uit de grofheid te bevrijden, en dat niet alleen zooals wel eens wordt aangenomen - door zijn illustratieve werk. Want even schalk
en argeloos als in zijn beste illustraties toont hij zich in de eigen bedachte losse
krabbels en composities die hij als ‘Scraps and Sketches’, ‘The Sketchbook’ in The

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

Comic Almanack en verscheidene andere albums, weekblaadjes en periodieken deed
verschijnen. Schalk en argeloos, doch allerminst afgemeten en koel.
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Thackeray, die een geestdriftig bewonderaar van George Cruikshank's werk was,
heeft in een ‘Essay on the Genius of G.C.’, die een van zijn genoegelijkste en
beminnelijkste opstellen is, en gedrukt werd in The Westminster Review 1840, dus
toen de teekenaar nog 38 jaar te leven had, geschreven:
‘Men moet niet glimlachen bij Cruikshank. Een man die niet hardop lacht is een
droogpruim en heeft geen hart; zelfs de oude “Dandy of Sixty (George IV) moet
gelachen hebben om zijn verwonderlijk groteske beeltenis, zooals men zegt dat Louis
Philippe deed, die alle caricaturen zag die van hem zelf werden gemaakt. En er zijn
er onder Cruikshank's teekeningen, die de gezegende kunst verstaan u telkens weer
te doen lachen, zoo dikwijls als ge ze ziet. Zooals Diggory zegt in het tooneelstuk,
als zijn meester hem verzoekt niet te lachen terwijl hij een tafel dient: vertel dan niet
de geschiedenis van Korhaan in de geweerkamer, baas, want dan m o e t ik lachen,
of ik wil of niet! Herhaal die geschiedenis nog zoo dikwijls, en op het critieke moment
moet Diggory het uitproesten. Iedereen die van Cruikshank houdt, heeft ongetwijfeld
zijn “Korhaan in de Geweerkamer”. Er is een kerel in de “Points of Humour” die
een zekeren kleinen generaal wil opeten, en die ons nu al zestien jaar lang altijd weer
gelukkig heeft gemaakt, zijn groote mond is een eeuwige bron van lachen okshoofden vol pret kunnen er uit worden getapt. Wij hebben nooit weer zulke
vriendschappen gesloten als die met dien man-met-den-muil. Maar ofschoon, in onze
oogen Mr. Cruikshank zijn “Apogée” een achttien jaar geleden mag hebben bereikt,
moet men niet gelooven dat dit werkelijk het geval is. Achttien lichtingen van de
jeugd hebben sedert dien geleerd hem lief te hebben en te bewonderen, en mogen
velen meer van hun opvolgers opgeleid worden in denzelfden bekoorlijken cultus!’
Het is van den tijd, waarover Thackeray hier gewaagt, dat in het volgende artikel,
om te beginnen sprake zal zijn.
Het eerste door George geïllustreerde boek, dat de aandacht op zijn naam in het
bijzonder vestigde, was ‘Points of Humour’, in 1824 verschenen; en nu volgde binnen
enkele jaren een reeks boeken van zeer verschillenden aard, die mede van de mooiste
prenten bevatten, die hij gemaakt heeft, en die de illustreerkunst in het algemeen
weet aan te wijzen: Peter Schlemihl (Chamisso's verhaal uit het Duitsch); German
Popular Stories (Grimm); Mornings at Bow Street, More Mornings dito; John Gilpin;
Tom Thumb; Bombastes Furioso; Walter Scott's Demonology and Withcraft; Three
Courses and a Dessert; The Black Gentleman, enz.
George Cruikshank was toen even in de dertig. Hij was nooit arm geweest, ofschoon
hij nooit veel verdiend heeft, woonde eenvoudig, en zocht zijn omgang onder zijns
gelijken in welstand, Zijn moeder was een bazige vrouw, driftig en kort aangebonden
als hij zelf; zij werd negentig jaar oud. Een zuster Eliza, die teekende evenals de
vader en de broers, stierf jong aan de tering; de vader stierf in 1811. George was
tweemaal getrouwd; beide huwelijken bleven kinderloos. Hij was iets beneden de
middelbare lengte, was sterk en vlug tot in hoogen ouderdom, en in zijn jeugd een
uitstekend bokser. Hij had grijsblauwe, levendige oogen, een Romeinschen neus,
lange haren dwars over het hoofd gekamd, en een soort van versiersels, die, volgens
de beschrijving van tijdgenooten, noch bakkebaarden, noch knevels waren, maar van
beide iets weg hadden; aan de hoeken van zijn mond begonnen en dan naar beide
kanten omhoog groeiden. Hij heeft Londen zelden, Engeland nooit verlaten.
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Phil's laatste liefde-drama
door Emmy van Lokhorst.
De groote scheidslijn, die de menschheid verdeelt, loopt niet tusschen de
goeden en de boozen, maar tusschen hen die misdaden en schoone daden
volbrengen kunnen, en hen die nòch kwaad nòch goed kunnen zijn.
DIRK COSTER.
De kamer werd schemerig. En blauw-wit daagden de bevroren landen op in het kille,
hoog-stralende maanlicht. Vreemde schaduwen vielen achter de dingen in de kamer.
Tot in nevelige verte zweefde het wit der landen. De sloten sneden daar recht
doorheen in iets grijzer wit getint. Een verloren huisje dook triest te zamen in het
verlaten landschap.
De kachel snorde; een rood buikje gloeide in het lage zwarte potkacheltje.
Behagelijk-doorstoofd was de atmosfeer, waar de geur van cigaretten zweefde. De
rood-gloeiende puntjes in de schemerige kamer bewogen als lichtjes mee met de
gesticuleerende handen der sprekenden.
Phil dook dieper in de kussens op de divan en luisterde naar de verschillende, door
elkaar gonzende brokken gesprek in de volle kamer. Maar plots verstilden de stemmen.
Buiten begonnen de klokken te luiden: de mis van den Kerstavond. Zwaar zonk het
geluid over de troostelooze landen. De zwarte ramen, kaal zonder de gordijnen, die
geheel weggeschoven waren, - gaapten een holte in den wand. Het was of het
gebimbam juist alleen door den mond der onbedekte ramen te hooren kwam.
Lang kon de stilte echter niet duren in de kamer vol menschen. Lily trok met twee
forsche rukken de gordijnen beschermend voor de ramen en stak toen de ‘Kerstkroon’
aan, die Phil en Lily samen gefabriceerd hadden van houten latjes, rood lint en
kaarsen.
De stemmen roesden weer door elkaar. Bob en Leo, de drukste bezoekers van den
huize, kwamen de kroon bezichtigen en als gewoonlijk kregen zij oogenblikkelijk
ruzie, zonder eenige aanleiding. Leo beweerde, dat Bob onbeschoft was tegen Phil
en Bob liet zich in de minachtendste bewoordingen over Leo's opmerkingen uit.
Tenslotte keerde Bob zich met verachting af en begon een druk gesprek met een
Russisch journalist, die dien middag thee had gezet, naar hij beweerde op zijn
Russisch. De weinig-vriendelijke ontvangst van zijn brouwsel weet hij aan het
ontbreken van rum. Thee zonder rum, was niets - een zuigelingenkostje, beweerde
hij tegen Bob, die hem blijkbaar met de grootste belangstelling aanhoorde, en in
Hollandsch-Duitsch zijn vragen beantwoordde. Bob sprak uiterst zacht, de Rus zeer
luid, zoodat het gesprek geanimeerd scheen.
Leo had zich met beschermend gebaar tot Phil gewend, die onbeweeglijk in de
divankussens lag.
‘Als die kwast je verveelt, Phil - je hebt maar éen woord te zeggen, en hij komt
hier niet meer. Daar zal i k dan wel voor zorgen.’
Phil, achterover geleund in de kussens, rookte zwijgend door. Toen zei ze langzaam:
‘Hij verveelt me heelemaal niet, beste Leo.’
Leo beet kwaadaardig op zijn snor. ‘Vin je hem soms áárdig?’ zei hij grimmig.
‘Och,’ zei Phil onverschillig, ‘hij is niet vervelender dan jij. 't Zal net zoowat gelijk
uitkomen.’
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Leo keek haar aan. ‘Hoe kun je dat nu zeggen, tegen m i j - ik - je weet toch Phil,
dat ik je adoréer.’
‘Ik wou, dat je het met wat meer esprit deed, dat adoreeren....’
‘Vind jij dat dan maar heel gewoon, dat ik....’
‘Wel ja, natuurlijk. Jij vindt het heerlijk, een vrouw te complimenteeren en zoo,
en toevallig lucht je dat op mij. En ik heb nu eenmaal behoefte, een beetje te worden
bewonderd en gecourtiseerd en dus accepteer ik jouw bijzijn, m i t s je geestig bent.
Voilà tout.’
Phil sprong op en toen ze langs Bob kwam, boog ze even naar hem over. ‘Zeg
Bob, je Duitsch is subliem, je moet ook die zin nog
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eens lanceeren van “Ich habe schon dreimal gebellt” en ze liep lachend weg.
“Hübsches Mädchen!” zei de Rus met een gezicht of hij de grootste vrouwenkenner
onder de zon was.
“Finden Sie?” Bob trachtte vergeefs neerbuigendheid in zijn toon te leggen. Phil's
opmerking had hem ietwat uit het veld geslagen.
Phil ging naar de keuken, waar Lily bezig was, op twee gascomforen het “diner”
te bereiden, bestaande uit een reusachtige pan rijst met kerry en een dito boerekool
met worst. Het tekort in “gangen” werd altijd aangevuld door een grooten voorraad
pralines, gember en geconfijte vruchten.
Lily hoewel medisch studente en hard werkend, zorgde voor het “huishouden”
waarvoor ze als afwisseling van physiologie een hartstocht had. Phil was “de man”
van hun gezin, zei Lily, omdat zij lessen gaf en daarmee aardig wat verdiende. Phil
en Lily vormden een goed paar, lieten elkaar geheel vrij en streefden tezamen naar
gezelligheid. Hun kleine etage van twee kamers en kabinet hadden zij tot een warm
nest gemaakt, waar talrijke vrienden en vriendinnen kwamen binnenvallen en door
Lily met Indische gastvrijheid werden ontvangen. Phil was minder gesteld op de
roezige dagen, als de kamer propvol was en een prettig gesprek onmogelijk werd
gemaakt door de volte.
Phil en Lily kwamen gearmd terug. Lily posteerde zich bij de deur: “Allen die
hier n i e t eten, opgerukt marsch,” kommandeerde ze. “Wie hier w è l eet, gaat op
de divan zitten en trekt zijn beenen op, anders zitten jullie in den weg.”
Er kwam beweging in de kamer. De Rus, een paar meisjes met page-haar en een
fluweelen-buisje-artist namen afscheid, Lily verontschuldigde zich, dat de kamer
zoo klein was: er konden niet meer dan acht menschen eten; - kwamen ze volgenden
Zondag misschien?
Op de divan was 't een gewriemel van ijven en beenen, een luid gejoel en gelach
klonk uit dien hoek. Phil en Lily ontruimden haastig de schrijftafel en zetten die in
het midden der kamer. Een paar kleine tafeltjes, en zelfs het gas-tafeltje werden
ernaast gezet en over het geheel een tafellaken gespreid. Phil zette borden van de
meest diverse soorten, email, boerenborden en een oud-Delfsch bordje. Lily plaatste
met nadruk het pièce de milieu: een groote schedel, waarin ze appels en noten had
geschikt.
“Met hoeveel zijn we?” telde Phil, “Lily, Bob, ter Wolde, Annie, Leo, en ik, dat
is zes. Lily, je zei toch acht?”
“May komt dadelijk, dat is zeven en e.... wie komt er ook nog meer.... o ja, Phil,
die ken je niet. Frank de Leur. Ik heb hem gisteren gevraagd; hij is hier pas en kent
weinig lui.”
“Doet hij ook medicijnen?” vroeg Phil, messen leggend.
“Nee”.
“Hoe ken jij hem dan?”
“Hij was een paar keer op de bibliotheek en vroeg een boek, dat ik juist had. Ik
heb je immers verteld, weet je niet meer, dat we zoo onverwacht opeens een gesprek
hadden; hij is bezig aan zijn dissertatie: letteren; een aardige jongen.”
Toen allen zaten, bleek het gastafeltje nog niet bezet. Het Delftsche bordje prijkte
op de leege plaats.
“Die meneer hoe heet-ie, komt telaat”, zei Phil, terwijl ze de worst in stukken
sneed. Tegelijk werd er gebeld en Lily ging den nieuwen gast tegemoet.
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“Meneer de Leur, aardig dat u komt. We waren al bang, dat u onze Bohème-sfeer
zou versmaden,” en Lily voerde hem binnen, stelde haastig voor en wees hem zijn
plaats: het gastafeltje.
Het algemeene geroes ging aan tafel weer verder. De boerekool, op een reusachtig
boerenbord opgedragen, was weldra verdwenen en Lili ging nieuwe voorraad halen.
Met een hoera werd ze begroet toen ze terugkwam met de dampende schaal.
Phil zat naast De Leur. Onder het algemeene gesprek door, zag ze hem af en toe
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aan. Het flikkeren van zijn lorgnet maakte, dat ze zijn oogen niet kon zien, maar er
was iets teeders in zijn gezicht, dat haar stil maakte. Hij had dadelijk den toon
getroffen en schertste en joelde met de anderen mee, toonde zich trotsch op zijn
aparte tafel en het Delftsche bordje en roemde de Kerstkroon.
Phil keek de tafel eens rond. Drukke gebaren, levendige gezichten,.... en er waren
wel enkele belangrijke menschen bij.... of eigenlijk - alleen ter Wolde - en zelfs die....
Bob, aan den anderen kant naast haar, stoorde haar in haar vage gedachten.
“Ga je morgen mee naar het Concertgebouw, Phil?”
Een plotselinge weerzin tegen Bob, tegen Leo, tegen alles gutste in haar op.
“Nee,” zei ze kort afgebeten.
“Wat ga je dan doen?”
“God nog toe, ik zal je een lijstje geven; om 11 uur les en om 2 uur naar de
Bibliotheek - wou je nog iets weten?”
Bob keek haar zachtzinnig aan: “Je wordt onuitstaanbaar, Phil.”
“Daarom vind ik j u l l i e zoo onuitstaanbaar, omdat je maakt dat ik het ben!”
Opeens voelde ze zich vuurrood worden, ze maakte zich bewust, dat de Leur hun
gesprek gevolgd had en voelde, dat hij haar aankeek. Wat een mal, pedant schepsel
zou hij haar vinden.... Maar die jongens irriteerden haar soms toch zoo, ze m o e s t
ze telkens afstriemen, wegslaan. En toch zochten ze altijd haar gezelschap! Misschien
wel juist daarom....
Toen ze na het eten, in de opgeruimde kamer dicht bij het kleine warme kacheltje
zat in een laag stoeltje, de handen om haar knieën, voelde ze een triestheid over zich
komen, iets van ver, onbevredigd heimwee. Lily had de kaarsen uitgeblazen en de
gordijnen opengeschoven en het sterk-kille maanlicht gleed door de ramen, hoog
van den hemel, die strak-donker spande boven de witte velden.
Kerstmis.... de rijke intieme toover van dit woord deed haar verre en toch innig
dichtbije droomen uitspinnen. Daarbij hoorde ook de eigenaardige warmte van een
gezin, van een huiskamer, van hen die je lief waren boven alles.... Och.... een gezin
- daarin stond je als modern kind meestal innerlijk-eenzaam, contact voor je geest
en je hart zocht je meestal elders.... En toch en toch, was daar een kracht, een warmte,
die alles omvatte met iets onnaspeurlijks. En hier, in de kamer, waar alles haar
kunstzinnig bevredigde, die harmonisch van kleur en lijn was, en nergens hinderde
met de huiskamerdingen, die haar vroeger als bakvisch zoo gehinderd hadden.. hier
was de leegte, het niet te vullen heimwee.... De hulst, de roode lampjes, de Kerstkroon,
het was alles vergeefs geïmiteerd: die eene stemming was er niet, kon er niet zijn.
Zij allen hier waren haar vrienden, ze kende ze maanden, sommige zelfs jaren en ze
zag hen dagelijks. En toch - ondanks de meest diepgaande gesprekken, ondanks de
samen doorgemaakte gebeurtenissen van vreugde en verdriet - ondanks alles, waren
ze haar vreemd.
Och.... ze hoorde hier eigenlijk niet.... ze hoorde nergens, overal knaagde dat
heimwee, dat plots snakkend-opbotsend verlangen naar iets dat haar wèrkelijk warm
zou maken.... dat haar zich thuis zou doen voelen op de wereld.... Nu was ze eenzaam,
o, ondragelijk, onzegbaar eenzaam....
Maar.... waren eigenlijk niet allen zoo? De anderen die hier kwamen - zochten ze
niet, als zij, vulling van die leegte, verzachting van die kou, bevrediging van dat
hunkeren? En je moest maar tevreden zijn met de hompjes surrogaat die je krijgen
kon, die het leven je met nijdige rukken van het toeval toewierp.
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De maan stond vlak tegenover het raam; de kelk goot melkig blauw licht over de
sneeuw, die hier en daar naaldfijn opglinsterde.
Plots schrikte Phil. Iemand was aan het spinet gaan zitten en speelde een chanson.
En, of allen het voelden als Phil, zongen ze met gedempte stem het refrein mee.
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Je cherche ma fortune
Autour du chat noir
Au clair de la lune
A montmartre le soir.

Het benauwde Phil tot stikkens toe. God ze h i e l d het niet uit, die verlatenheid, dat
wijd-brandend verlangen naar bevrediging.... Daar zat Leo en daar Bob en op de
divan ter Wolde, die echt van haar hield.... en het waren schimmen, ver en
onwezenlijk. Ze stond onbeschermd in de kale woestenij.... niemand, niemand die
haar nabij was, aan wie ze zich kon wèggeven....
Een traan brandde opdrogend op haar wang. Ze keek even om zich heen, of niemand
haar had gezien. En plotseling staarde ze in een paar diep-grijze oogen, die ze niet
kende. Het was De Leur; hij had nu geen lorgnet op en in het flauwe maanlicht kregen
zijn oogen een donkere diepte, waarin ze zich een oogenblik verloor. Hij schoof naar
haar toe en zei zacht, onder de muziek bijna onhoorbaar:
“Kerstmis in deze sfeer is wel héel navrant.”
Phil schokte op: wat een intuïtie.... Ze zag hem aan, vol en verwachtend. “Ja”, zei
ze, “mij doet het de eenzaamheid van de kameraadschap voelen.”
“Van de uiterlijke kameraadschap dan toch,” antwoordde hij. “De vrouw in het
Woud” spreekt van die eenzaamheid. Maar ook van de kameraadschap, die verwarmt
en van de menschenliefde, die alles doortrekt’....
‘Maar Henriëtte Roland Holst is een uitzonderlijke vrouw’, wierp Phil tegen, ‘z i j
kent de kameraadschap, die mànnen kunnen hebben. De vrouw kent in het algemeen
geen kameraadschap, zij is eerst vrouw en dan pas mensch. Ik bedoel: de vrouw
behoeft boven en voor alles de liefde van den man en dàn pas, als zij daar bovenuit
is, kan zij menschenliefde beseffen.’
‘Maar Henriette Holst héeft de vrouwliefde doorgemaakt, zij kènt die; - de Nieuwe
Geboort'....’
‘Nee’, Phil richtte zich op. ‘Zij kent die n i e t ; zij kent de moeder-liefde en in
zoover ook de liefde tot den man. Maar zij kent niet die àndere liefde, die niets met
moedergevoelens gemeen heeft.... ik bedoel....’ Phil stokte plotseling; ze ging te
ver.... ze kende hem niet, wie was hij eigenlijk?....
‘Ja, nu begrijp ik.... Kent u Weininger? Een jonggestorven filosoof; hij onderscheidt
de vrouwen in moeders en.... courtisanes. De eersten hebben lief om het kind, om
het gezin, de anderen.... om de liefde’.
‘Juist! hè ja, dàt bedoel ik’, Phil trilde, alles gloeide aan haar. ‘Ik wil volstrekt niet
zeggen, dat ik een van beiden hooger stel en in 't algemeen zal de wereld meer gebaat
zijn door de moeders. Maar.... de liefde om de liefde.... dàt is toch het meest
elementaire in de vrouw en.... Henriëtte Roland Holst behoort tot de moeders; zij is
de Vrouw van dezen tijd en is een grootsche figuur door haar worstelen en lijden,
maar.. het lijden van de vrouw-van-alle-tijden is, misschien op lager geestelijk niveau
gesteld, maar het is.... gecomprimeerder. Niet zoo verscheurend misschien, maar
instinctiever en dus reëeler....’
‘En buiten dit alles is er nog iets,’ ging hij voort in haar toon van enthousiasme ‘de courtisane is door alle tijden heen de vrouw der verbeelding geweest, zij die de
grauwe werkelijkheid omsluierde met kleurige gewaden.... Zij is de verpersoonlijkte
Fantazie, het neergedaalde sprookje, de Scheherezade van het donkere leven.... En
ik geloof wel, dat in dezen tijd van nuchtere techniek, van kale intellectualiteit en
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armoede aan uiterlijke fantazie.... ik kijk nu maar bijvoorbeeld naar mijn manchetten
en mijn schoenen!.... dat in dezen tijd juist de liefdevrouw meer dan ooit de taak van
muze zal vervullen.’
Hij hield op; het gesprek tusschen hen beiden begon op te vallen in den algemeenen
scherts-toon. Het eene chanson was het andere gevolgd en ieder toonde op zijn beurt
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zijn muzikaal talent. Lily had juist een mandoline liedje geëindigd en nu werd Phil
geprest, om op te treden.
‘Nee, vanavond niet’, zei ze beslist, ‘ik zal wel naar jullie luisteren.’ Een storm
van verontwaardiging barstte over haar los. En in een plotselinge wisseling van haar
enthousiast gesprek naar de overmoedige luchtigheid stond Phil op. Ze voelde een
behoefte, uitgelaten te dansen, of juichend te zingen; ze voelde een macht in zich,
waarmee ze de heele wereld veroveren kon op welke wijze ook.
Ze ging naar het oude spinet en sloeg een paar accoorden aan. Dan zong ze een
Engelsch negerliedje waarvan het refrein al spoedig werd meegezongen.
Teasing, teasing, I was only teasing you
Teasing, teasing, just to see what you would do
Of course you know that I was teasing
To find out if your love was true
Dont be angry for I was only teasing you.

Het had een daverend applaus. ‘Bis bis,’ werd er geroepen. Maar Phil wipte de kamer
uit, sloeg haastig een Japansche kimono om en greep een grooten Japanschen waaier.
Een paar losse chrysanten stak ze snel in haar donker haar.
En den waaier uitspreidend achter haar hoofd danste ze met kleine pasjes de kamer
in, zingend:
'k Ben de kleinste reinste fijnste Geisha van Japan
Overal noemt men mij o-Mimosa-san
Met den waaier speel ik bekoorlijk
Ieder vindt mij ook bekoorlijk
'k Breng het hoofd op hol zelfs van den wijsten man.
Sjong-kine, sjong-kine, sjong, sjong,
Kine, Kine, Nagasaki Yokohama
Hokodate-Hoi!

En met een licht buigen danste ze weer de kamer uit. In de slaapkamer gooide ze
den waaier neer, rukte de kimono af. Ze stampte. Idioot was het, ze stelde zich aan....
de stemming van straks was gebroken - neergehaald had ze die tot de lagere sfeer.
En waarom? Starend naar het speldendoosje op den schoorsteen maakte ze het zich
bewust: om hem, de Leur, te toonen, dat ze geen blauwkous was, om hem te toonen,
dat ze coquet en capricieus was óok, en zoo zich te manifesteeren als de courtisane,
de ‘verpersoonlijkte Fantazie,’ de ‘liefdevrouw.’
Plotseling richtte ze zich op, streek de krullen weg van haar voorhoofd, wierp haar
hoofd in den nek. Ze was zooals ze was, en zoo moest iedereen haar nu maar
accepteeren. Ze was eerlijk, spontaan, oprecht geweest en ze wilde daar nu geen
nabetrachting over houden. Ze wilde ook coquet zijn, kinderachtig misschien, nu
ja.... Maar.... ze voelde zich zoo jong, zoo levenskrachtig, zoo warm en bloeiend....
Al die mannen, waar ze niets om gaf en die haar courtiseerden, d i e hadden haar
wreedheid aangekweekt en ze wilde nu die wreedheid als een harnas gespen om haar
onbeschermde, beursche verlangens naar liefde en teederheid.... En eenmaal geharnast
en gewapend met zelfspot en ironie, wilde ze haar bestaan relief geven en zich kleurig
afteekenen op grauwen achtergrond, zonder vrees voor veroordeeling.
Met besliste voeten en een hooghartigen mond trad ze weer binnen, gracieus de
huldebetuigingen in ontvangst nemend. Ter Wolde en Leo kwamen dadelijk op haar
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toe. ‘Verduiveld leuk was het, Phil’ en Leo keek haar aan met stralende oogen; ze
keek hem terug aan, tikte hem toen op zijn neus en wendde zich tot Ter Wolde:
‘Zoo,’ zei ze gerekt, ‘ik dacht dat jij mijn bestaan was vergeten, je hebt me finaal
genegeerd vanmiddag.’
Ter Wolde maakte een gebaar. ‘Ik dacht, dat jij dat wenschte, je hebt me toch
zelf..’ hij keek naar Leo. Phil maakte een overmoedig gebaar, greep toen Ter Wolde's
arm en wandelde met hem weg, over haar schouder Leo een tartenden blik zendend.
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‘Wàt heb ik zelf?’ vroeg ze, ter Wolde vlug even monsterend.
‘Phil, ik begrijp je niet,’ hij stond stil, dicht bij De Leur, ‘Je zendt me weg, je wil
niets van me weten en als ik weg b l i j f en alle moeite doe, om je niet te irriteeren,
dan verwijt je me, dat ik je negeer.’
‘Jullie zijn allemaal hetzelfde. Moet je dan altijd d o e n , wat ik je vraag? Doe het
nu eens n i e t . Wees eens brutaal, durf eens. Je bent toch geen moederskindje’.
‘Phil, het heeft er veel van, of je met me speelt.’
‘En àls ik dat deed?’
‘Dat zou jezelf vernederen.’
‘Als je werkelijk van mij houdt, dan hou je van me, wat ik ook zeg en doe. Of....
is dat houden van mij eigenlijk niet zoo erg, hmm?’
‘Daar antwoord ik niet op,’ zei hij koel.
‘Brr! wat een noordpool-toon! Daar meen je niets van, Johan!’ Ze boog zich naar
hem toe, en haar hand even langs zijn wang strijkend: ‘Kijk mij eens aan, Johnny.’
Bruusk greep hij haar hand. ‘Wat wil je toch van me, Phil?’
Ze lachte hoog op. ‘Dat je me liefhebt, liefhebt, liefhebt, dat wil ik.’
‘Zonder iets terug te ontvangen?’
‘Precies. Ik wil vrij zijn, ik wil leelijk en gemeen zijn en t o c h worden liefgehad.
Als je niet wilt.... ga dan heen. Maar dat kun je niet. Dan moet je ook maar lijden
wat er bijstaat. Je begrijpt er natuurlijk niets van, maar toch zal ik het je zeggen:
ieder, die ik niet kan liefhebben, die haat ik en die zal ik tergen en wonden, omdat
hij m i j liefheeft.’ En opeens haar hoofd dicht bij het zijne brengend, zei ze tusschen
haar tanden: ‘Wáárom kun je niet maken, dat ik van je hou? Als je dat niet kunt - ga
dan wèg,’ en met een hartstochtelijk gebaar keerde ze zich af.
Haar wangen brandden, haar oogen voelde ze wijd open en haar lippen beefden;
ze voelde ze zacht, week-vochtig en een vlijmend verlangen naar een zoen sneed
door haar heen als een physieke pijn. Ze zag rond, als opgejaagd. in de kamer vol
menschen en toen, snakkend alleen te zijn, ging ze naar de deur en trad op het
portaaltje. Ze leunde haar hoofd tegen den witten muur en klemde haar handen tegen
haar borst ineen.
Waarom dat dualisme in haar: het primitieve van de instincten-mensch en daarnaast,
of beter daar omheen, het redelijke, het inzien van het kleine van dit alles.
Maar haar lichaam trilde en beefde en sprak luid; haar gedachte keerden terug naar
Ter Wolde. Was z i j het, die zoo gesproken had, zoo brandend-kil, zoo
hartstochtelijk-koud? Ze wist toch, dat die man ernstig was en - meer in zijn mars
voerde dan zij. Wat waagde ze dan hem als een slaaf te behandelen.... Dat was de
macht van haar uiterlijk, van haar lichaam, van haar vrouw-zijn. En dit was in staat
de hoogere, belangrijker levensdingen te overheerschen. Dit wist ze nu weer als een
hoon van de natuur tegen de cultuur.
Maar god.... waarom moest dat ook altijd gescheiden zijn, de lichamelijke liefde
en het geestelijk samenleven. Waarom moest ze telkens weer dien strijd voeren tegen
al die opbruisende, smartelijk-zalige verlangens naar een omhelzing, naar het géven
van de liefde die ze voelde in haar vingers, in haar oogen, in haar lippen....
Haar voorhoofd deed pijn van den muur. Terwijl ze het ophief en naar de pijnlijke
plek tastte, zag ze de deur opengaan en Ter Wolde zijn hoed van de kapstok grijpen.
En plotseling richtte ze zich op; ze wilde, ze wîlde; - nu niet aarzelen.-
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In een flits zag ze nog de bleekheid van zijn gezicht, maar dan had ze haar armen
om zijn hals geslagen en haar oogen gesloten. Ze voelde hem wankelen, dan snel,
kwamen zijn armen om haar heen en ze voelde zijn lippen, droog en brandend op de
hare. Zijn armen knelden haar tegen zich aan en zijn eene hand omklemde haar nek.
Zijn lippen lieten de hare niet los, en ze onderging een loomheid, waarin het
aanvankelijk verweer geheel wegdroomde.
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Toen opeens, - ze had de deur niet hooren opengaan - opeens wist ze dat er iets
gebeurd was, iets vreeselijks. Ze rukte zich los, verward en onwezenlijk. Het was
De Leur, die daar stond.
Zijn oogen blikten star in de hare. En zij, de eene hand half opgeheven, om heur
haar weg te strijken, de andere slap neerhangend, staarde naar hem. Ze wist niet, hoe
lang het duurde. Toen ging hij de trap af.
‘Phil!’ Ter Wolde's stem klonk heesch, ‘Phil!’ en hij schudde haar. Maar haar
oogen nog starend, wenkte ze, dat hij weg zou gaan en, half vallend, ging ze de
slaapkamer in. Daar zonk ze voor haar bed neer.

II.
Eindelijk werd het ochtend na een nacht vol onrustige droomen, waaruit Phil telkens
opschrikte door hevig hart-bonzen. De kamer - dien nacht telkens vol donkere
verschrikkingen - was nu blond overstroomd van zonlicht.
Phil richtte zich op en zag naar Lily's bed; zij was zeker al lang weg, het was
halftien. Met een zucht van verlichting zonk Phil weer in de kussens. Brr, wat was
het koud; ze trok de dekens hoog op, schuifelde even behaaglijk heen en weer in het
warme bed.
De Leur! Opeens wist ze weer alles. Den heelen avond had ze hèm als middelpunt
gevoeld; ze had uitdagender gelachen, brutaler geflirt tegen anderen om hem te
provoceeren. En na dat éene wonderlijk-op-flitsende gesprek, had ze hem zelfs niet
meer aangezien. Al verder en verder was ze gegaan, om hem te agaceeren, om hem
uit te lokken tot goed- of afkeuring. Als wijn had het haar beneveld. Ze wist nu
eigenlijk niet meer, hoe ze ertoe kwam, dien armen Ter Wolde op te hitsen en toen
plots zelfs zich door hem te laten zoenen.
Ze kromp even samen. Wéer zag ze die grijze oogen, die star in de hare hadden
geblikt. Wat zou hij van haar denken.... Hun gesprek.... ja maar dat was toch heel
iets anders. Hij had de liefde-vrouw verheerlijkt, maar zij, ze had de liefde met voeten
getreden, neergehaald, ermee gespeeld. O.... als hij eens niet meer terug kwam.... als
hij haar eens zoo verafschuwde, dat hij haar niet meer terug wou zien. Nee, dat mocht
niet; ze zou hem schrijven, uitleggen hoe het kwam.
Nee, dat ging toch niet. Er was geen enkele aanleiding, zich voor hem te willen
rechtvaardigen. Ze had hem gisteren immers pas voor het eerst gezien. Voor het
é é r s t . Hoe was dat mogelijk.... Het was of zij hem kende, lang, lang en vertrouwd.
En toch ook weer niet, want ze wist nu heelemaal niet, hoe hij over haar dacht, hoe
hij dat had opgevat van Ter Wolde....
Opeens sloeg ze het dek wat naar beneden. Nooit had ze zoo angstvallig overwogen,
wat iemand van haar denken zou. Hij had dadelijk beslag op haar gedachten gelegd.
Nu ja - een gesprek! Och - toevallige omstandigheden hadden meegewerkt, aan dat
gesprek een heel bijzonder cachet te geven, maar.... het zou wel weer tegenvallen,
zooals het leven je altijd eerst vol verwachting stemde en dan alles zoo nuchter tegen
viel.... Een man was niet waard, zoo lang over te denken.
Met een ruk sloeg ze de dekens weg en sprong uit bed. Haastig wierp ze een saut
de lit om van zacht groene wol met witte breede opslagen aan mouwen en hals. Ze
dook naar haar pantoffeltjes, weggeschopt onder het bed en schonk toen water in de
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kom. Ze keek even door een gordijnkier naar den stralend blauwen hemel en met
iets dansends in haar voeten ging ze terug naar de waschtafel en plonsde wat lavendel
door het water. Toen bukte ze haar hoofd in het water, hield haar adem in, tellend:
een, twee, drie, vier.... Bij acht dook ze al weer op, - de laatste tellen had ze héel
gauw gedaan - en greep proestend naar den handdoek.
Heerlijk, 's morgens in water te duiken. Ze schudde haar vlechten los en, zittend
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voor den spiegel, begon ze heur haar te borstelen. Het golfde en krulde om haar heen
met goudgloeiingen in de bruine tressen. Ze keek zichzelf aan in den spiegel en stelde
zich voor, dat De Leur achter haar stond en een krul in zijn hand nam en kuste. Met
de borstel in haar hand bleef ze zitten, vaag nog starend voor zich uit. Dan opeens
voèlde ze zich daar zitten, haar armen neerhangend en haar rug uitgezakt. Ze rechtte
zich en begon opnieuw te borstelen. Het geschuierde, opsproeiende haar wierp ze
over haar schouder op haar rug. Ze stond op en den stoel wegschuivend, keek ze naar
haar spiegelbeeld; de zachte plooien van het losse groene kleed trok ze glad om zich
heen, zoodat de lijnen van haar lichaam stonden geteekend in het glas. Mooi was
dat: zóo een japon, glad gespannen.... maar dat zou ze niet durven!.... De Leur zou
het misschien wel onzedelijk vinden.... Maar - toch óok wel aardig! Ze zou héel
gracieus hem begroeten en onschuldig vragen, of hij haar japon niet aardig vond. En
met uitgestoken hand op haar eigen spiegelbeeld toegaand, zei ze coquet:
‘Dag meneer de Leur,’ en dan, zich wat achterover buigend ‘verbeeld u, we hebben
ruzie gehad over mijn japon, zegt u nu eens, vindt u hem niet aardig, hm?’
Ze zonk weer op den stoel, - dan zou hij iets ontwijkends zeggen natuurlijk en....
Plots sprong ze op. Ze leek wel....! Hè, idioot! Nu wilde ze in een kwartier kant
en klaar zijn. Verbeeld je, dat Lily haar zoo gezien of gehoord had! Die goeie Lily
begreep gisteravond niets van haar, ze was maar zonder een woord in bed gekropen
en had net gedaan of ze sliep, toen Lily naar bed ging. Aan de koffie zou ze
extra-hartelijk zijn.
Maar in de zitkamer lag een briefje, dat Lily niet thuis kwam koffie drinken. En
Phil at haastig, lezend onderwijl, een paar boterhammen en zocht toen haar boeken
bij elkaar, om naar de Bibliotheek te gaan.
Toen ze de zijstraat naar den Willemsparkweg insloeg, kwam ze langs een
bloemenwinkel en in een behoefte aan iets moois, kocht ze één heel zachtgekleurde
theeroos en stak die op haar grijs fluweelen mantelpakje. Ze rook den fijnen geur,
toen ze lijn 2 opwipte en een diepe blijheid stroomde door haar heen. Ze leunde in
een hoek van de tram en, even haar oogen sluitend, voelde ze een teederheid in zich
wellen, zóo groot, zoo vol en stijgend, als zou die uitbreken.
Ze zag naar de menschen in de tram, een klein loopmeisje met een stroogeel
vlechtje en een bidder in versleten rouwkleeren met ingevallen kaken waar rimpelig
de huid over beefde. Ze zag die menschen aan en opeens schaamde ze zich voor haar
fluweelen dracht en voor de roos, - luxe in den winter - ze had willen knielen voor
het loopmeisje en dien ouden bidder en hun geven van die teederheid in haar. Ze had
ze willen koesteren en streelen, tot ze glimlachten en gelukkig keken.... Eigenlijk
wisten die twee meer van het leven dan zij ooit beseffen zou.... het lijden was hun
ingeschapen.... maar god, het leven was er, om gelukkig te zijn, om te stralen en te
zingen en zoo verheugd mogelijk te zijn. Ze wilde nu niet aan leed denken.... De zon
scheen, Amsterdam was blond en jong, het was een zingend geroes van leven en
bedrijf, waar ze ook keek. Arbeid, jeugd.... Ze wilde er van genieten. Ze wilde g o e d
en gelukkig zijn.
Even glimlachte ze om zichzelf: g o e d zijn! Naïef klonk dat! Nu ja - naïef dan
maar.... n i e t analyseeren. Hier was het Leidsche Plein. Heerlijk die vlosse weelde
van seringen....
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Ze sprong de tram uit; de rest wilde ze loopen. De Leidschestraat was vol en druk.
Op het Koningsplein werd het ruimer. Bij tweeën was het. Ze moest zich haasten,
als ze vanmiddag nog.... wat was dàt?
Een felle blos steeg naar haar wangen. Vóor de Bibliotheek stond De Leur. Hij
groette haar hoffelijk, hield de deur voor haar open en zei:
‘Eigenlijk jammer, nu in dit oude gebouw te zitten, met zulk heerlijk zonnig weer.’
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‘Ja, erg jammer,’ zei Phil, de deur ingaand.
‘Hebt u dringend werk te doen?’ vroeg hij stilstaand in de vestibule.
‘Waarom?’ vroeg ze terug, hem spotachtig aanziend.
‘Ik wou héel brutaal zijn en u vragen, wat in de zon te gaan loopen met mij.’ Zijn
stem klonk koel, in tegenspraak met de woorden. Phil voelde haar hart juichend
kloppen. Hij had dus geen minachting voor haar na gisteren....
Ze zag hem aan; dan, zonder een woord, ging ze weer naar de deur en trad op
straat. Hij kwam achter haar aan en greep haar tasch.
‘Laat mij die voor je dragen.’
Ze gingen de Leidschestraat weer terug. Ze liepen zwijgend, telkens uitwijkend
of even wachtend voor een auto of tram. Eens greep hij haar arm, toen ze wou
oversteken terwijl een kar naderde.
‘Zullen we het Vondelpark nemen?’
Ze knikte, verlicht, dat ze uit het gewoel waren en de ruimte hadden. Nu begon
het zwijgen echter te drukken. Ze zocht naar een gesprek, maar vond niets.
‘Mag ik Phil zeggen?’ hoorde ze hem opeens abrupt vragen. ‘Ik kan dat gejuffrouw
niet uitstaan.’
‘Graag’. Ze voelde zich mal-verlegen; zoo was ze sinds haar bakvischjaren niet
geweest. Het park beklemde haar even, de boomen stonden zoo statig langs het water;
glad en melancholiek lag de winter-vijver in het licht.
‘Ik hoopte, je aan de Bibliotheek te vinden,’ zei hij.
‘Hoezoo?’
‘Ik wilde je spreken.’
Haar hart klopte, klopte. Zij hield van dit opene.
‘Waarover wou je me spreken?’
‘Over alles. Over jou en over mij en over gisteren. Ik wou je iets vragen, maar ik
heb daar het recht niet toe. Per slot van rekening kennen wij elkaar ongeveer een
etmaal. Ik heb nooit erg geloofd aan zulke snel opschietende gevoelens, maar.... enfin
dat zal ik je later vertellen. Ik wou alleen zeggen, dat wij gisteren een merkwaardig
gesprek hadden.’
‘Ja. Je schijnt expert op dat gebied. Lily vertelde me, dat je ook met haar den
eersten keer dat je haar zag, een belangwekkend onderhoud had....’
‘Hm ja. Dus e.... een don Juan?’.
‘Flauw. Of eigenlijk: heelemaal ernáást.’
‘Je hebt gelijk. De flirt - hoe fleurig ook - hoort nu niet in onzen gesprek-toon.
Maar ik wilde zeggen, dat jouw ironische toon ook mis klonk. En bovendien
achterdochtig. Je wilde gereserveerd zijn, nietwaar: je kent mij zoo kort, wie weet
hoe ik tegenval enzoovoort.’
‘Dus ik koester verwachtingen van je?’
‘Ja. Je bent als ik, iemand die snakt naar teederheid, naar worden begrepen en je....
maar dat houdt verband met die vraag....’
‘Welke vraag?’
‘Die zal ik later doen.’
‘Waarom nu niet?’
‘Omdat het nu niet gaat. Ik dacht eigenlijk, dat je wel begrijpen zou....’
‘Ja, ik begrijp ook wel iets ervan, maar..’ Ze keerde haar hoofd af. ‘Het is over
gisteren. Maar ik ben nu in zoo'n geheel andere stemming en - ja: ik zeg het je eerlijk;
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ik tracht gereserveerd te zijn. Het ligt heelemaal niet in mijn aard, maar....’ ze zag
hem aan met glanzende oogen, ‘zorg jij maar dat die reserve onnoodig wordt....’
Hij drong haar, een zijlaantje in te slaan. Reeds begon de milde middag te
verstrakken het licht verschraalde en een fijne winternevel rees paarsig tusschen de
vochtige stammen. Hun donkere figuren gingen rustig door het stille park.
‘Ik dacht, dat reserve alleen dàn noodig was, als er kans bestaat, dat je wordt
gekwetst. Reserve is een harnas, dat de zwakke plekken beschermt. Ik heb mij altijd
wéggehouden, me nooit durven geven, hoe amicaal ik ook met veel lui omga. En
gisteren stond ik opeens heelemaal open, een en
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al drang om mij te geven.... Dat kun je alleen, als je voelt volkomen te worden
begrepen. En als je m i j zoo fijn begrijpt als gisteren, dan bewijst dat, dat ik ook in
staat ben, joù te verstaan....’
‘Ja,’ ze sprak zacht, als bang iets te verbreken, ‘maar toch is er iets.... Als dat
werkelijk zoo wàs als jij zegt, dan moest ik bij intuitie voelen, hoe je over alles dacht
en ik weet n i e t , hoe je over gisteren denkt bijvoorbeeld’.
‘Je bedoelt dus, hoe ik over j o u denk. Zooals je gisteren was, toonde je een facet
van je wezen. Je voelt natuurlijk heel goed hoe ik over jouw wezen denk, dus die
eene zijde die je gisteren toonde, doet weinig ter zake.’
‘Dus,’ ze zag hem aan, ‘dus je vindt dat niet belangrijk, wat gisteren gebeurde?’
‘Natuurlijk wel. Maar het verandert niet mijn inzicht in jou. Ik zou moeten w é t e n ,
om te oordeelen. Maar onverschillig, hoe dat oordeel is, weet ik, dat je de vrouw
bent, die ik altijd als ideaal heb gevoeld.’
Ze trilde; alles aan haar gloeide en beefde. Het leven stormde op haar aan en
omgleed en overstroomde haar, tot ze niet meer wist te lachen of te schreien.... Vaag
zag ze het breede weiland, oversluierd van een grijs-rozen nevel en daarachter de
hemel in lichtend geel en oranje, waartegen de boomen ros-zwart opdoemden.
‘Als ideaal....’ Ze voelde haar keel toegenepen en haar oogen brandden van vocht.
Ze hief afwerend haar hand. ‘Ik moet je wat zeggen. Ik ben zoo bang - o wat heb ik
nu een spijt.... - ik heb gisteren.... al die dingen die ik deed en zoo, dat heeft je
misschien als m e n s c h afgestooten maar als màn bekoord. En ik weet hoe sterk dat
spreekt. Dat overheerscht het andere. Ik ben zoo bang, dat je nu niet objectief oordeelt,
dat je.... mij anders ziet dan ik ben.... dat je zoo verlàngt, mij zoo te zien....’
‘Nu durf ik je die vraag te stellen. Hou je van iemand?’ Hij praatte norsch,
afgebeten; ze voelde: uit verlegenheid.
‘Nee’, zei ze verstikt, ‘ik dacht, dat je dàt wel had gemerkt, gisteren....’
‘Ik meende.... ik dacht, dat je van een ander kon houden, iemand die niet om jou
gaf....’
‘Een ongelukkige liefde?’
‘Ja. Je ironische toon, en je verborgen hunkeren daarachter deden me zoo denken....’
‘Het leven heeft mij niet onberoerd gelaten.... Maar die hunkering was juist hetgeen
j i j gisteren ook voelde; ik voel heel goed, dat j i j geen ongelukkige liefde hebt. En
toch heb jij ook dat snakken naar koestering, naar, naar....’ Ze stond even stil,
trachtend zich te beheerschen. Kalmer ging ze dan voort: ‘We praten aldoor over
mij. En ik zou graag wat meer van jou weten.’
Hij keek haar aan, verschoof de tasch onder zijn arm wat en begon, als had hij er
op gewacht, een biecht af te leggen:
‘Het viel mij gisteren dadelijk op, dat je mij anders aanzag dan de anderen, er was
een schuwe afwachting in. En later toen je tegen mij sprak, had je stem een zoo
geheel anderen, innigen klank.... Ik ben altijd schuw geweest, zooals ieder
lichtgekwetste.... Ik hoor tot de droomers en als man in het volle ruwe leven heb je
dan met de zakelijke dingen zooveel meer moeite, dan sla je uiterlijk in je tegendeel
om; ik heb geen vrienden, ik heb wel veel lui met wie ik joviaal omga, maar sinds
jaren al, heb ik me nooit tegen iemand uitgesproken.. Phil, ik mag nu wel alles zeggen,
nietwaar?.. ik ben een gecompliceerde natuur, zooals jij. En ik heb, na de groote
teleurstellingen die het leven je laat doormaken, me vertrouwd gemaakt met de
gedachte, dat in den modernen tijd de volledige liefde niet kan bestaan. De vrouw is
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nu in een nieuw stadium en vóor die kentering voorbij is, kan zij niet ten volle
liefhebben, zij is te verbrokkeld.... Toen ik Ada Gerlo las, voelde ik het duidelijk:
wij mannen hebben nog geen complementaire houding tegenover de nieuwe vrouw
gevonden. Wij zijn òf als
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Joost, dat we de oude poëzie van de zorgende vrouw vernietigd achten door haar
intellectueel arbeiden, o f we missen in haar liefde - die ons geestelijk en redelijk
bevredigt - het passioneele element.... ik zou haast zeggen: we missen de
onredelijkheid van de primitieve liefde....’
Hij stond stil en nam zijn hoed af. Fijne schemer weefde een grijs web van den
hemel naar beneden. Droomstil hingen de roerlooze takken boven den ademloozen
vijver. Zij waren geheel alleen in dit park; rondom, verre, roesde Amsterdam. Hier
was de geluidlooze stemming onverbroken. Een sluier van avond zweefde langs de
boomen en de verlatenheid der wintersfeer accentueerde hun innerlijke rijkheid....
Phil stond naast hem, haar handen tegen haar borst.... een vage glimlach om de lippen,
een drang tot schreien welde telkens in haar keel.... om het nooit gekende contact,
de innige gemeenschap.
Hij zag haar aan. ‘Phil.... ik had mijn liefde in twee richtingen gedacht; het eene
bevredigd in geestelijke, platonische samenleving, het andere zuiver lichamelijk....
Dat heeft mij soms radeloos wanhopig gemaakt, het altijd zoeken van het andere dan
hetgeen ik had.... Dort wo du nicht bist, ist das Glück..... Ik dacht, het kòn niet
anders.... Het ideaal kan niet bestaan.. En nu,’ hij slikte even, ‘nu bestáát het, en het
is geen droom, het is werkelijkheid....’
Ze zag hem aan, het hoofd achterover, de oogen gloeiend-open.... Alles wat hij
zei,.... het was of z i j z e l f het zei.... Waar kwam hij vandaan, hij die zoo gelijk aan
haar was, in welk land had hij gewoond, dat zij hem nooit eerder had gezien en toch
toch hem altijd had gekend.... Zij hadden elkaar a l t i j d gekend, ze waren samen
gegroeid; ze had altijd wel geweten, dat hij komen zou, komen zou.
‘Phil....’ zijn stem was onvast, ‘ik wil het zeggen in die woorden, die ik aldoor..
aldoor heb gezegd sinds gisteren....’ hij ademde diep, gooide haar tasch op den grond
en greep haar hand. Hij boog zijn hoofd en knelde haar hand tegen zijn borst.... Dan
opeens, jongensachtig, gooide hij zijn hoofd achterover: ‘Ik kan het niet zeggen, het
is te groot....’
Phil's andere hand kwam om zijn arm, haar hoofd boog ze naar hem toe en
fluisterde, ‘toe zèg het me’....
Hij rukte haar handen weg, zag haar aan: ‘K i n d , kind.... ik hou van je, ik hou
van je, o god ik hou zoo van je....’ hij zonk voor haar neer op den kouden harden
wintergrond en kuste haar handen, zijn hoofd bergend in haar rok.
Ze stond recht en hoog. De tranen sprongen warm uit haar oogen en een siddering
voer door haar lichaam. Dan boog ze zich over hem en met bei haar armen trok ze
hem op. Haar tanden klapperden, maar ze beheerschte zich en met een trillende stem
schertste ze:
‘Ik geloof dat bij die mededeeling een vráág hoort, is 't niet?’
Hij sloeg wild zijn armen om haar heen: ‘Zeg het me gauw, dat je ook van mij
houdt, maar.... niets zèggen’, hij hief haar hoofd naar het zijne, vragend.... Ze begreep
hem, in algeheele overgave bood ze haar mond. Zijn kus, schuw en bevend, deed
hen beiden glimlachend naar elkaar zien. Hij schudde zich, sloeg zijn armen wijd
uit, als wilde hij den hemel boven hem omvangen. Dan, diep zuchtend, greep hij
haar hand. ‘Ik kan het haast niet bevatten, dit geluk, het is, of ik bij elken hartslag
uitzet.... Philly.... kind.... ik.... o,’ hij boog zijn hoofd, de hand even over de oogen
sluitend.
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Dan, energiek, greep hij haar tasch, en trok haar mee: ‘Nu mogen we gearmd
loopen zeg,’ juichte hij.
‘Ja, vijf minuten geleden ging dat niet!’ Ze lachte en hij, stilstaand, ‘wat een
heerlijke lach heb je.... ik weet eigenlijk n i e t s van je, niet hoe je oogen staan onder
je voorhoofd, en wanneer dat eene kuiltje in je wang komt en waar soms die schaduw
vandaan komt in je gezicht. Ik
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kèn je eigenlijk heelemaal niet.’....
‘God, als je me morgen maar herkent zeg. Verbeeld je dat je langs me loopt op
straat en ik heb een anderen hoed op of zoo.... dan kèn je me niet!’
‘Rakker! In alle vermommingen zou ik je herkennen. Je oogen en je diepe stem
verraden je....’
Ze liepen even zwijgend. In het schemerende park werden lichtjes ontstoken. De
parklanen, waar tusschen de boomen nog zachtrose de lucht gloeide, werden nu
valsch geel beschenen door de helle lantaarns. Blauwzwart rees een groep dennen
bij het water.
Ze greep zijn arm vaster. ‘Frank....’ Ze zweeg, hoorend dat ze voor 't eerst zijn
naam noemde. Zijn arm gleed om haar schouders; ze paste juist onder zijn arm en
voelde zich zoo veilig weggekropen. Haar hoofd legde ze tegen zijn schouder; hij
steunde zijn wang op haar voorhoofd. Zoo liepen ze verder, éen groote schaduw
werpend voor zich uit, die inkromp en dan achter hen weer begon als ze een lantaarn
voorbij gingen.
Het kerkje van de Vondelstraat rees tegen de donkere lucht. Het was nu geheel
avond.
‘Phil, mijn meiske, mijn vrouw.... ik ga niet meer van je weg. We gaan samen eten
en vanavond blijven we ook samen hè?’
‘Ja....’ ze zuchtte van geluk. ‘Maar luister eens: we vertellen niets aan Lily of
iemand anders, vin je wel?’
‘Waarom niet? Ze moeten het t ò c h weten....’
‘Nu ja.... dan zeuren ze over elkaar zoo kort kennen en onbedachtzaam en zoo..’
‘Goed kindje. Maar over een week of zoo dan toch. Want, ik wil je gauw bij me
hebben, heelemaal bij me, voor altijd heelemaal van mij. Dat wil jij toch ook?’
‘Ja.... maar nu niet over praten.... nu alleen maar van vandaag genieten....
‘Ja genieten.... maar in aanbidding op mijn knieën wil ik genieten.... O kind, het
is niet te begrijpen, dat ik jou gevònden heb....’
‘Al het heerlijke begint pas’, zei Phil met een nauwbedwongen juichen. ‘Ik heb
altijd de laatste jaren het leven gezien als een begrafenis van alle doodgegane illusies..
maar nu wordt het voor altijd een bruiloft, een feest, dat elken dag weer begint....’
Hij trok haar tegen zich aan en fluisterde: ‘Maar niet alleen het feest van de
dàgen!.... Ook jouw heerlijke brandende hartstocht wil ik kennen.... alles, alles.... je
teederheid en je eerbied, je brutale coquetterie en je volrijpe zinnelijkheid.... alles,
alles wil ik hebben. Juist die rijke tegenstellingen maken je zoo verrukkelijk.... Kind,
je moet me alles vertellen van je, wie je hebt liefgehad en hoe de omstandigheden
waren.. want je hèbt liefgehad....’
‘Jij ook,’ kaatste ze.
‘Ja, maar dat komt alles vanzelf.’
‘We gaan morgen een grooten tocht maken, Phil, naar Castricum of Bloemendaal
en dan eten we samen in Haarlem.. We moeten deze week elk uur samen zijn, dat
we een beetje vertrouwd raken met de gelukssfeer.’
‘Hè.... dit is de essentie van leven.... het is de kern, het eenige doel, alles.... Ik voel
me zoo sterk, zoo vol brandende levenskracht,’ ze kneep haar vingers samen en hief
haar handen; ‘het is of ik het leven zóo in mijn handen nemen kan en het kneden
naar mijn wil....’
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Hand in hand liepen ze verder naar de lichtende stad, telkens stilstaand, om elkander
aan te zien in de blinkende oogen, of om uit te zuchten de volheid van hun overmatig
geluk....

III.
De dag aan zee en in de duinen leek Phil een sprookje, toen ze thuiskwam en in het
portaal Lily's bekende bontmuts zag hangen en daarnaast andere hoeden. Lily had
Phil bijna niet gezien na Zondag. Ze had met Frank afgesproken zich te verkleeden
en heur verwaaide haar over te kappen, dan zouden ze samen naar het Concertgebouw
gaan. ‘Heerlijk met jou samen muziek te
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hooren....’ had Frank gezegd en ze hadden haastig gegeten in Americain, want Phil
eischte eenigen tijd voor haar toilet.
Heel ver leek haar nu alles in de bekende kamer. Zelfs Lily's vertrouwde gezicht
leek vreemd. Toen ze binnen kwam, schrikte Phil. Lily zat op de divan met Leo en
Annie en op het kleine lage stoeltje bij de kachel zat Ter Wolde. God! waarom was
hij hier. Wat beteekende dat? Ze groette luchtig, in 't algemeen.
‘Zoo Phil, je kunt er nog wel bij op den divan,’ en maakte een uitnoodigend gebaar.
‘Erg vriendelijk, maar ik ga dadelijk weer weg. Ik kom me even verkleeden.’
‘Waar ga je heen?’ vroeg Lily dadelijk. Phil kleurde, vervelend, dat tekst en uitleg
geven.... enfin.
‘Naar het Concertgebouw met De Leur.’
‘Met De Leur? Dat's verdomd flauw van je, Phil. Ik heb je zoo dikwijls gevraagd
en je wou nooit.’ Leo was van de divan opgesprongen. ‘Die meneer met zijn lorgnet
die je Zondag voor het eerst heb gezien....’
‘Toe Leo, richt je belangstelling op jezelf of op een ander belangwekkend object’,
sneed Phil zijn woorden af.
‘Wil je thee, Phil?’ vroeg Lily naar de theetafel gaand.
‘Nee dankje, ik ga me verkleeden.’
‘Maar zeg Phil, luister eens.... w i j gaan weg, naar May, dus je ziet ons niet meer.
Doe jij hier dan het licht uit en vergeet je niet de deur dicht te doen als je weggaat?’
Phil was al bij de deur. ‘Ja zeker,’ zei ze verstrooid, ‘de groeten aan May en au
revoir jullie’, ze wuifde de kamer in en ging zich toen haastig verkleeden. Ze gooide
de deur van de kleerkast open. Wat zou ze aandoen? Die empire blauw zijden met
het kleine robijnen halssnoer? Nee.... wit, iets wits.... o, die schuim witte crêpe de
Chine, ja.... en het dunne gouden kettinkje.... gauw maar voortmaken, haar haar los
borstelen, met zorg opmaken.... andere kousen en die beeldige gouden schoentjes,
waar ze zelf zoo van hield.... Mooie dingen om te dragen, dat was toch heerlijk....
Zou Frank haar mooi vinden? Ze bekeek zich even in haar laag uitgesneden
onderlijfje; haar schouders waren wat tenger, maar daardoor had ze ook een slanken
hals, die haar hoofd mooi droeg. Wat donker gloeiden haar oogen. Ze had haar beau
soir! Nu gauw de japon. O, de deur sloeg dicht, ze waren weg, waar zat dat haakje
nu, hè gelukkig, ze was klaar.
De zachte glanzende stof viel in teedere plooien om haar heen. Een smal ceintuur
van gouddraad omsloot hoog de taille. Een goudkleurige band spande over de
schouders, die, naakt uit het laaggesneden kleed, glooiden naar de volle buste.
Een diepe blos gleed over Phil's gezicht; heerlijk dat ze mooi was, ze wilde hem
bekoren, hem opvoeren tot een geluksstaat waaraan niets, niets ontbrak, ook niet het
genot om uiterlijke dingen....
Ze greep haar avondmantel en hing dien om; het diep paarsfluweel liet de zachte
zijden plooien samen golven tot een kelk, die onder den bontrand weer uitgolfde. In
dit paars fluweel was iets vorstelijks, dat haar tengere figuur voller maakte. En de
hand aan het gaskraantje, dacht ze plotseling aan zichzelf toen ze dertien was en ze
voelde zich zoo rijk en vol, zoo diepgeworteld in het leven, zoo hoog reikend naar
het allergrootste en mooiste....
Met de lange handschoenen en haar hoofddoekje ging ze de zitkamer weer in. Hè,
had Lily het licht aangelaten? Plotseling deinsde ze achteruit: op het lage stoeltje bij
de kachel zat nog Ter Wolde, die haar aanstaarde met voorovergebogen hoofd.
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‘Jij hier?’ stamelde ze, trillend van schrik. Hij antwoordde niet, maar stond op en
trad op haar toe. Ze bleef staan en zag hem aan. God, wat zag die jongen bleek, hij....
o, god,.... zoo hol stonden zijn oogen.
Hij stond op een pas afstand en bekeek haar van het hoofd tot de voeten. Toen
kruiste hij zijn armen over zijn borst en
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lachte achter in zijn keel met langzame schokken van zijn heele bovenlijf.
‘Wat.... wat is er....’ stotterde ze, hem trillend aanziend. Hij stapte naar haar toe
met éen grooten zwaren stap, instinctief trok ze haar gouden schoentjes terug van
zijn groven Amerikaanschen laars.
‘Je bent mooi vanavond’, zei hij met een schorren, verscheurden klank in zijn stem
en vòor ze er op bedacht was, had hij zijn arm om haar heengeslagen en wilde hij
haar zoenen. Ze duwde hem weg, maar hij omgreep haar opnieuw. Een hevige angst
sloeg éen seconde door haar heen; haar avondmantel was afgevallen, ze voelde zijn
ruige jasmouw tegen haar naakten schouder en zijn hand aan haar hals.
‘Johan....’ als een gevangen vogel trachtte ze los te komen, maar hij hield haar
vast en ze voelde zijn mond op haar schouder, in haar hals.... Hij wankelde, ze voelde
zijn greep verslappen en ze rukte zich los, snikkend van afschuw.
Hij was teruggevallen in het lage stoeltje; wezenloos staarde hij haar aan en toen,
zijn handen om zijn gezicht slaande, brak hij in een luid snikken los.
Phil stond stil. En opeens, haar eigen gewaarwordingen van daarstraks vergetend,
voelde ze, wat ze hem gedaan had. Aangetrokken en weggestooten en toen weer
aangetrokken, steeds meer, steeds dringender.... Zondag nog, twee dagen geleden..
god: twéé dagen, had ze zèlf haar armen om zijn hals geslagen en tevoren had ze
gezegd: Durf eens, wees eens brutaal.... Kon ze hem iets verwijten? Niets, niets, kon
ze als verontschuldiging voor zichzelf aanvoeren. Harteloos, gewetenloos was ze
geweest.... gespeeld had ze met zijn eerlijke liefde.... hoe durfde ze, z i j , de rijke,
zij die zóo begenadigd was.... O god, als ze tot straf Frank eens moest verliezen....
o wat ontzèttend was haar slechtheid.... ze rilde.
Ze keek naar de gebogen figuur in het stoeltje - O. ze moest i e t s goedmaken, de
arme.... arme jongen.
Met een paar passen was ze bij hem, legde haar hand op zijn schouder. ‘Johan’.
Hij schudde haar af en wendde zich om. Toen opeens knielde ze naast hem en haar
hand op zijn arm leggend, fluisterde ze: ‘Vergeef me Johan, o toe, asjeblief vergeef
me.... ik heb er zoo'n spijt van, zoo'n verschrikkelijke spijt....’
Bruusk keerde hij zich naar haar toe. ‘Ik heb jullie gisteren gezien.’ Phil maakte
een gebaar, boog dan haar hoofd. ‘Johan, ik.... ik hou van Frank’, zei ze kleintjes.
‘Je zag hem Zondag voor 't eerst. Hield je toen soms ook al van hem? Moest je
dáarom zoo lief tegen m i j zijn? O, ik, ezel, ik idioot’ - hij knarste op zijn tanden ‘ik liep er heusch nog in.... Ik dacht, dat je eigenlijk wel van mij hield, dat je mij
maar wat plaagde.... ik was zoo gelukkig Zondag, toen je me weer.... naar je toe
trok.... O god, wat haat ik je, wat haat ik je, ik had nooit gedacht dat ik zóo haten
kon....’
Phil lag nog op haar knieën naast hem. Ze voelde ze stijf en pijnlijk worden en ze
maakte zich bewust, dat ze erover dacht hoe haar japon in het kolengruis van de
slordig bijgevulde kachel lag. Hoe was het mogelijk, dat ze daar nu aan dacht, terwijl
de man hier naast haar zóo leed door haar. Het was of dit feit haar geheel verlamde.
Ze was zóo door en door gevoelloos, dat ze nu aan haar japon dacht. Wat was ze
meer dan een coquette egoïst.... Hoe kon Frank van haar houden.... ze gruwde van
zichzelf....
‘Johan, toe.... je mag me haten, ik haat mezelf nog meer.... maar toe jongen, heb
er niet zoo'n verdriet over. Dat ben ik niet waard.... ik.... ik.... o god’, ze begon wild
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te schreien, ‘ik kàn geen verdriet doen.... ik m o e t gelukkig maken... Nu ik je niet
gelukkig kan maken, vergeet me dan, vergeet dan dat ik je zoo gemeen..’
‘Vergeten!’ hij lachte kort. ‘Ga jij nu maar een aardige flirt met dien man beginnen
dan ben j i j het wel weer gauw vergeten.’
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‘Johan,’ ze richtte zich op, ‘Johan, het i s geen flirt. Ik wil me niet verontschuldigen,
maar toch.... probeeren te verklaren. Ik verlangde zelf zoo ondragelijk lief te hebben,
om me wèg te kunnen geven.. en ik was zoo nameloos ongelukkig, als ik t è l k e n s
merkte, dat die groote liefde voor mij niet was weggelegd. Ik wist wel, dat jij van
me hield, Johan, maar.... ik moest zèlf liefhebben, om gelukkig te zijn. En dien avond,
Zondag.... toen voelde ik onbewust, dat ik van Frank hield, dat h i j het was.... en
mijn verlangen naar liefde werd zóo onverdragelijk, zoo verschrikkelijk hevig, dat
ik de kamer uitliep en toen jij toen kwam, toen wilde ik een uiterste poging doen,
om mijn verlangen naar liefde te bevredigen.... Maar.... het hielp niet, ik kon het niet
helpen.... Ik ben onverantwoordelijk geweest.... ik heb alleen aan mezelf gedacht,
maar.... och god, Johan, ik m o e s t de liefde hebben, ik kon niet meer leven zonder....
Toe, probeer dat nu voor mij te voelen.... En dan.. als Frank nu n i e t gisteren.... dan
zou je niet zóó'n verdriet hebben, het is ook jalouzie van je, een beetje.... Och toe,
nee, ik wil niets goedpraten, maar.... als je nu wat meer ervan begrijpt.... dan kun je
misschien me vergeven.... Johan, toe?’ Ze legde haar hand smeekend op zijn arm.
‘Wat doet het ertoe.... “vergeven” wat kan mij dat schelen, mijn leven is kapot, jij
hebt er net zoo lang mee gegooid tot het aan gruis lag.... Daarstraks toen je
binnenkwam zoo mooi en verleidelijk, voor hèm ....voor die nieuwbakken vriend....
toen had ik moeite je niet te wurgen....’ hij hijgde en begon heen en weer te loopen
in de kamer, trekkend aan zijn boord.
Phil stond op. ‘Johan’, zei ze kalm, ‘jij hebt mij niets te verwijten. Jouw l i e f d e
voor mij is nog egoïster dan mijn eigenliefde. Wat is die liefde van jou waard? Het
is niet meer dan een dierlijk instinct. Je hebt mij zoo lief zeg je, en je zou me kunnen
wurgen omdat ik gelukkig ben. Bah! zoo 'n liefde is niet meer wáárd dan speelgoed.’
Hij bleef staan. ‘Phil,’ zei hij schor, ‘dat is niet zoo. Ik ben geen Uebermensch!
En.. ik zal probéeren.... je te vergeten.... ik zal....’ hij eindigde in een rochelend geluid.
Ze trad op hem toe, greep zijn hand: ‘Johan, als je ooit weer aan mij denkt, bedenk
dan, hoe ik n u zelf lijd over wat ik jou gedaan heb.... en dat ik.... in groote
vriendschap aan je denk.... En nu moet je gaan’, ze drong hem naar de deur.
‘Phil,’ hij keerde zich om, ‘als je niet meer van h e m houdt dan....’
‘Dan ben i k er ook niet meer, Johan’, haar stem klonk schril van ernst. ‘Dit is de
eene groote liefde, waar ik niet meer zonder kan leven....’
Hij blikte haar aan, hulpeloos, liet zich dan naar de trap dringen. Zij zag zijn
donkere figuur naar beneden in het trapdonker vervagen en voelde zichzelf staan,
licht en blank in het witte licht van het portaal.
De deur sloeg dicht. Tegelijk hoorde zij snelle stappen de trap opkomen. Luid
sloeg haar hart: hij was het.... Ze zag hem naar boven komen, reikte haar handen
naar hem vóor hij ze nog vatten kon: ‘Frank, o liefste’, en hartstochtelijk wierp ze
zich aan zijn borst, klemmend haar armen om zijn koude jas-lijf, verbergend haar
hoofd in zijn hals.
‘Kindje, heeft hij je een scène gemaakt, hij....!’ Frank duwde haar weg, keek naar
haar verwarde haar, den mantel, op een hoop op den grond in de kamer. Hij trok haar
mee naar binnen. ‘Phil, heeft hij je aangeraakt? Toe, geef nu antwoord, mijn lieveling,
mijn vrouw....’
‘Nee Frank, nee.... hij.... ik ben zoo slecht.... o Frank blijf van me houden, toe..
niet van me weggaan, ik kan niet meer buiten je, nooit....’
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‘Kindje kom bij me zitten, zoo je kopje tegen mij aan. Frank van jou weggaan?
Omdat je slecht bent? Daarom hou ik juist van je, omdat je slecht kunt zijn, en er
dan berouw van hebben.... omdat je lééft, volop....’
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Ze zag hem aan: ‘Ja - maar Frank, ik heb met zijn liefde gespeeld, ik ben wreed en
koud en afschuwelijk geweest.... en hij is zoo rampzalig.... zijn leven is kapot... en
dat terwijl ik het opperste geluk mag hebben.... Ik kan nooit meer héélemaal gelukkig
zijn, Frank, ik zal hieraan altijd moeten terugdenken....’
‘Philly, luister eens naar mij. Je bent egoïst en wreed geweest. Liefdeloos. Maar
dat was een dáad, die geheel met je aard strookt. Ik bedoel: het is goed, liefdeloos,
onnadenkend-wreed te zijn en er later hartstochtelijk berouw van te hebben, dat is
beter dan nooit te zondigen. Kind, het kan niet ànders....’
Ze lag nu stil tegen hem aan, haar vingers stijf om zijn duim geklemd. Ja - zóo
was haar aard....
‘Het is makkelijk om goed te zijn, als je gelukkig bent’, zei ze.
‘Maar kindje.... om gelukkig te zijn is het moeilijkst; dat is de grootste praestatie
die een mensch kan tot stand brengen. Als je gelukkig bent, dat beteekent het niveau
van goed zijn bereikt hebben en dan b e g i n je pas. En nu gaan wij,’ hij legde zijn
hand om haar gezicht, ‘nu gaan wij een eigen nestje maken en trachten samen zooveel
mogelijk voor anderen te zijn. Nu gaat ons eigenlijk leven beginnen en is het uit met
Phil's liefdedrama's....’
Hij stond op en trok haar mee naar het raam, terwijl hij het gordijn opzij sloeg.
De velden lagen wit gebaad in het maanlicht. Enkele diepe sterren flonkerden aan
den hoogen heiligen hemel. En in de verte was een groot rossig schijnsel in de lucht
boven de groote stad, waar het leven raasde en klopte.
Zwijgend stonden ze voor het raam. Dan legde hij zijn armen om haar heen en ze
zag in zijn oogen, grijs en vol-donker van ernstige liefde.

Loutering,
door Amélie de Man.
II (Slot).
Lidia bracht haar morgens door op de zoogenaamde Scaldarancio waar de
rantsoenwarmers voor de soldaten werden toebereid. De werkplaats was in een
paardenstal achter een woonhuis, door den eigenaar ten gebruike afgestaan. Hier
werden de kranten tot rolletjes geplakt en door een electrische machine in gelijke
stukjes gehakt welke in zakken werden afgewogen en naar een fabriek gezonden om
in paraffine te worden gekookt.
Boy-scouts, in hun grijs-groene kielen, liepen dooreen, vrouwenfiguren waren
bezig, sommigen donker in mantel en hoed, anderen in witte blouse of grauw linnen
schort. Door de vensters boven in den zijwand drongen schuine bundels zonnestralen
die aan den overkant rechtlijnige lichtvlakken maakten op de geglazuurde wit en
blauwe muurtegels. Van de vier door houten tralies afgeschoten afdeelingen onder
de ramen waren de eerste en de laatste tot aan de zoldering opgehoopte met tot
uitgezakte pakken saamgebonden nieuwsbladen. In de tweede afdeeeling stond de
electrische machine met riemen en raderen door planken beschut. De derde afdeeling,
- de kooi van de volbloed, zooals de werksters zeiden - was tot kamer ingericht. In
het midden met papieren en schrijftuig overdekt, het bureau van den secretaris en in
't rond fauteuils en twee afgeleefde mahoniehouten kastjes met spiegelglas, alles
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blijkbaar afkomstig uit de rommelkamer van het woonhuis. In een hoek van het
lokaal, afgeschut van een der uitpuilende papierbergen stond een withouten waschtafel
en daar hing tegen den muur een donkere groep van mantels en bont en een enkel
goor wit verpleegstersschort. Aan het andere einde, door de open deur, was op de
binnenplaats een
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overdekte schaduwruimte zichtbaar, een geimproviseerd afdak dat tot bergplaats
werd gebruikt. Naast de deur stond een verwaarloosde, zwarte, cilindervormige
kachel met uitgezetten buik, dood en kil van wege het brandgevaar, en de wrakke,
roestig zwarte pijp leidde omhoog en door een gat in den muur.
Op dezen morgen moesten de van de van de fabriek teruggekomen scaldaranci
afgewogen en in zakken gepakt worden om vervolgens naar het front te worden
gezonden. Boy-scouts sleepten groote zakken aan waaruit de harde donkergrijze
brokjes met rommelend geraas in een hellenden ongeverfden houten bak werden
gestort. Twee jonge meisjes, de hoeden op, de eene donker in een mantel gekleed,
de andere in witte blouse, zaten aan het benedeneinde en lieten de stukjes in zakken
glijden. Een tenger meisje met een mager verdrietig gezicht, een sjofel hoedje op en
in een grauw linnen schort gekleed, vatte een voor een de gevulde zakken en plaatste
ze in de schaal van een op de tafel geplaatste bascule om het gewicht na te gaan, De
tafel was onoogelijk groezelig van aangedroogde stijfsel en half vergane stukjes
krantenpapier.
Lidia, was bezig de afgewogen zakken dicht te binden, in gezelschap van een
langen, mageren, jongen man, met eenigszins gebogen schouders, zuur schraal
roodachtig gezicht, vosblond haar en bijziend toegeknepen flauwkleurige oogen.
Aan de overzijde der tafel stond een vreemdelinge, lange magere gestalte, een oude
donkere hoed recht op het gladgetrokken, grijsachtig haar, het hoekig, ruwhuidig
gezicht onweerstaanbaar van kalme vastberadenheid, de oogen onafgewend op haar
werk gericht. De zakken die zij zelve en de anderen hadden toegebonden plaatste zij
met automatische bewegingen op een houten stelling achter haar, waar een lange rij
volle zakken in orde zij aan zij stonden, dikbuikig etaleerend, zwart op het witte
katoen, de dikke ronde nullen van het cijfer 1000 en het opschrift: Opera dello
Scaldarancio Roma.
Lidia ergerde zich aan haar metgezel, die doelloos rond liep, nu en dan een zak
aanvatte, waarmee hij zich minuten lang al pratend bezig hield, om dan weer heen
te loopen.
‘Maar u voert eigenlijk niets uit, De Marchis,’ zei zij eindelijk.
‘Ik heb vanmorgen niet den rechten lust,’ antwoordde hij op gewild geestigen
toon. ‘Ik zou liever een wandeling doen.’
‘Ga dan,’ raadde zij. ‘Niemand dwingt u om hier te blijven,’
‘Ik moet brieven schrijven.’
‘Doe dan een van tweeën,’ hervatte zij ongeduldig. ‘Schrijf de brieven of laat het
over aan de Signorina Rini die vanmiddag komt en ga uw wandeling doen.’
Hij veinsde niet te hooren. Zijn vingers frommelden aan een dichtgebonden zak.
Plotseling zei hij grinnekend, kijkend naar de vreemdelinge tegenover hem:
‘Een mooi staaltje van onze bondgenooten, signorina Coluces! U spreekt immers
Engelsch? Vraagt u haar eens of ze weet dat Garibaldi dood is.’
‘Maar De Marchis!’ zei Lidia hevig geergerd. ‘Ze zou u kunnen verstaan!
Vreemdelingen zijn niet zooals u die maar één taal spreekt!’
Hij antwoordde niet, bleef zenuwachtig staan trekken en vouwen aan een van de
zakken.
‘U bent vandaag waarlijk onuitstaanbaar,’ ging zij voort. ‘Goed dat ik veel geduld
met u hebt, anders had ik mij al lang met een Oefa! van u afgewend!’
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‘Neen, doet u dat niet,’ verzocht hij op slecht geslaagden schertstoon. ‘U hebt
beloofd mee te werken aan mijn verbetering. Als u mij opgeeft komt er niets van mij
terecht.’
Hij zweeg even, ging toen voort:
‘Zegt u mij de waarheid: die blonde vriendin van u die laatst hier was, heeft mij
ook niet kunnen uitstaan, niet waar? Ik kwam haar op straat tegen en nam mijn hoed
af, doch zij liep voorbij zonder mij te willen zien. Dio mio! 't Is een aardig meisje,
maar is dat een reden om zoo stug en ongenaakbaar te zijn.
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Maar ze zijn ook niet allemaal zoo dwaas toeschietelijk als ik, De Marchis,’ zei Lidia.
‘Zeker,’ zei hij op plotseling verzachten toon, ‘u hebt u de moeite te geven om
eenigszins door mijn ruwe schors heen te zien.’
‘Laten we niet sentimenteel worden,’ zei Lidia, ongerust over de wending, die het
gesprek nam. Het ontbrak er nog maar aan dat de Marchis werkelijk op haar verliefd
werd, zooals haar moeder en de vriendin die haar hier geplaatst had, beweerden. Er
werd al gezegd, dat zij van het werk behoorde weg te blijven. Hij kon toch waarlijk
niet als een gevaarlijke man beschouwd worden! Doch na dat eene treurige voorval
werd haar elk blijk van vertrouwen ontzegd en scheen haar zelfs geen normaal gezond
verstand meer toegekend te worden. En in alles werd opzet gezien. Zoo een
ongelukkig toeval wilde dat de Marchis een tea-room binnentrad, waar zij zich
bevond, dan beweerde haar moeder dat hij daar kwam om haar te zoeken. Bij Latour
op Piazza Termini mocht zij zich volstrekt niet meer vertoonen, omdat hij daar
gewoonlijk zat 'smiddags op het theeuur. Dit strenge verbod deed haar glimlachen.
Geen haar zou er naar kraaien, zoo zij met Silvia en Miss Barret juist daar ging
theedrinken.
Dat De Marchis sympathie voor haar gevoelde, daarvan was Lidia bij zich zelve
overtuigd en de gedachte was haar lief - gedeeltelijk uit gestreelde ijdelheid, zoo
bekende zij zich, doch ook uit behoefte aan den troost van iets liefs en moois. En
waar stak het kwaad? Hij mocht niet de man zijn die zij en haar moeder hadden
kunnen wenschen, doch hij was tenminste een eerlijk man...
In het begin had zijn terugstootende persoonlijkheid, arrogante houding, zijn
scherpe spottende spreekwijze zoozeer haar afkeer gewekt, dat zijn tegenwoordigheid
op het werk haar onverdraaglijk scheen.
‘Waarom bent u eigenlijk niet onder de wapenen?’ had zij hem eens plotseling
gevraagd.
Zijn toon was bitter:
‘Begrijpt u dan niet dat ik afgekeurd ben? Ziet u dat niet aan mijn gezicht?’
Zij begreep een wonde plek te hebben aangeraakt en van dat oogenblik af was
haar gevoel jegens hem zachter geworden, was zij begonnen te vermoeden dat er
achter het onaangename voorkomen, de ruwe manieren en den bijtenden spot van
dezen bitsen zonderling meer stak dan de leegte welke de meeste jonge lieden van
haar kennis met hun welverzorgd uiterlijk en hun salonbeschaving niet vermochten
te verbergen. Weldra had zij in hem een oprecht muziekliefhebber gevonden, met
een diep gevoel en een uitgebreide kennis van muziek. Daarbij was hij onmiskenbaar
intelligent en verre verkoos zij zijn gesprekken boven het laf gepraat dat zij van de
meeste jongelieden moest aanhooren. Naarmate zijn sympathie voor haar meer
merkbaar werd, begon zij hem minder leelijk te vinden. Hij zelf was van zijn
onaantrekkelijkheid terdege overtuigd. Toen hij eens op een zonnigen morgen met
een blauwe bril in de werkplaats was verschenen en zij tegen deze weinig bekorende
nieuwigheid had geprotesteerd, antwoordde hij:
‘Ik ben nu eenmaal leelijk, daar is niets aan te doen. En deze bril is heel
gemakkelijk, ik kan zoo ongemerkt alles observeeren’.
Doch zij had hem het ding niet weer zien dragen. Zij stelde van hem op prijs dat
hem nooit een woord, ook maar een toespeling was ontvallen, die zij als de
gebruikelijke hofmakerij zou kunnen opvatten, hoewel de gelegenheid daartoe hem
niet had ontbroken.
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Sedert de oorlog was begonnen had hij met taaie koppigheid ernaar gestreefd zijn
gezondheid te verbeteren. Daar hem dit gelukt was, hoopte hij bij een volgende
keuring te worden aangenomen en het was Lidia bij deze gedachte te moede als zou
haar bij zijn vertrek de eenigste troost ontvallen.
Van de binnenplaats klonk het suizend gesnor en geproest van een
manoeuvreerende automobile. Een oudachtige vrouw trad binnen, eenvoudig gekleed,
doch met een kostbare donkergespikkelde vossenhuid over
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de schouders. Met een neerbuigend glimlachje naderde zij, sprak eenige woorden
tot de beide meisjes bij den bak, boog zich turend over naar de weegschaal waar het
verdrietige meisje dofblozend verlegen antwoordde op haar geaffecteerd vriendelijk
vragen. Toen groette zij Lidia die haar goeden morgen wenschte en de buigende De
Marchis en gunde een genadig knikje aan de eenzame Engelsche.
‘Is het werk bijna klaar?’ vroeg zij.
‘Neen, signora’, antwoordde het meisje met het donkere mantelcostuum. ‘Er was
zooveel te doen’. En met een gebaar van haar hand achterwaarts wees zij naar twee
volle zakken die nog afgewogen moesten worden.
De glimlach verdween.
‘Wat zullen we doen?’ vroeg de Signora ontstemd. ‘Van middag moeten we
afleveren’.
‘Wij hebben niet meer kunnen doen, Signora’, zei Lidia. ‘Den geheelen morgen
hebben wij gewerkt. Dan moet er maar meer hulp komen’.
De Signora antwoordde niet. Met saamgeknepen lippen en gefronsd voorhoofd
deed zij eenige stappen, vatte een vollen zak van den grond en zette hem met beide
handen op de tafel. Toen, zonder iemand aan te zien, wenschte zij koel goedenmorgen
en ging heen.
‘Zijn wij misschien haar bedienden?’ barstte Lidia uit, zoodra de Signora buiten
gehoor was.
‘Ik ben niemands knecht’, zei De Marchis, die rood was geworden. ‘Ik begin er
genoeg van te krijgen. Als het de eerste keer was dat we zoo worden behandeld....’
‘Laten we bedenken dat we voor de soldaten werken’, vermaande het meisje in
de witte blouse.
‘Hebt u gezien dat ze een zak heeft opgelicht?’ vroeg Lidia. ‘Dat moet ik aan Elisa
vertellen. Het is de eerste keer dat ik haar iets heb zien doen’.
De klokken van Santa Maria Maggiore begonnen te luiden.
‘Twaalf uur’, zei De Marchis met een zucht.
De meisjes begonnen het werk aan kant te zetten, en de een na de ander liepen zij
naar de waschtafel in den hoek waar zij zich de handen waschten om daarna voor de
spiegelkastjes in de middenafdeeling haar toilet te gaan in orde brengen. Te samen
verlieten zij de werkplaats, liepen over de met grint bedekte, rondom met jonge
boomen beplante binnenplaats en door een met witte beelden en groene planten
versierde loggia. De portier kwam uit zijn loge, groetend met een vriendschappelijken
glimlach op zijn gladgeschoren gezicht, en sloot het hek open.
Buiten gekomen nam Lidia afscheid van de anderen en ging alleen het plein op.
In de zonneschijn rustte de fijngrijze gevel van de Basilica met de slanke rechthoekige
klokketoren, als op een voetstuk, op de breede, statige, steenen trap. Voornaam,
fijnkleurig rees de obelisk boven het burgerlijk onnoozel plantsoentje.
Huiverig na een morgen doorgebracht in de klam holle werkplaats trok Lidia haar
bont om zich heen en stapte langs de kerk naar de halte waar zij op haar tram moest
wachten, die tot haar ironische verwondering in de verte der breede met boomen
beplante straat kwam aanschuiven. Toen zij ingestegen was en in de volle wagen
binnenkeek, bemerkte zij De Marchis die opstond en haar zijn plaats aanbood. Terwijl
zij zat bleef hij naast haar staan.
‘Maar hoe komt u eigenlijk hier?’ vroeg zij.
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‘Ik ga gewoonlijk naar de halte verderop’, verklaarde hij. ‘Daar is het gemakkelijker
een plaats te krijgen’.
Zij spraken over het werk van den morgen, over den prijs van de paraffine en over
de qualiteit der zakken, met vergelijking tusschen het werk van de scaldarancio in
Milaan en in Rome, waárbij zij eenstemmig tot de gevolgtrekking kwamen dat, zooals
gewoonlijk, in het Noorden veel beter werd gewerkt.
Lidia bemerkte hoe in het rond naar hen werd gekeken, tersluiks en ook wel starend
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in openhartige onbeleefdheid. En glimlachend dacht zij hoe hun gesprek aan deze
menschen als een eigenaardig en nieuw soort van flirt moest voorkomen.
Toen hij heenging deed zijn warme handdruk haar aangenaam aan, en, terwijl de
tram weer in beweging kwam, volgde haar blik zijn onbevallige, licht gebogen gestalte
met een glimlach van genegenheid, die zij terstond onderdrukte, daar zij gevoelde
dat haar medepassagiers haar aanzagen, met te meer vrijheid nu zij niet meer door
het gezelschap van een man werd beschermd. En het was haar wel te moede, als borg
zij in zich een stille vreugde.

III.
Silvia, met hoed en voile, de mantel losgeknoopt, de beenen gekruist, zat
achterovergeleund in de kleine, lage groene fauteuil in Lidia's kamer. Lidia, in wit
onderlijfje en rok, de magere armen bloot, rood en puntig aan de ellebogen, zat aan
het andere einde der kamer voorovergebogen, haar zwart en bruin leeren laarzen
dicht te rijgen. Sedert eenige minuten bevreemdde haar het ernstig zwijgen van haar
vriendin.
‘Wat ben je stil, Silvia. Wat is er?’ vroeg zij eindelijk.
‘Heb je Piccolo gelezen vanmorgen?’ vroeg Silvia.
‘Neen, waarom? Stond er slecht nieuws in?’ informeerde Lidia zonder op te zien.
‘Ja en neen’, antwoordde Silvia.
Lidia hief het hoofd op en zag haar vriendin aan.
‘Hoe zoo?’ vroeg zij.
‘Als je hier komt zal ik het je zeggen.’
Lidia stond op en trad nader, ongerust, beangstigd door den vreemden ernst, dien
zij van haar vroolijke vriendin niet gewend was. Silvia legde den arm om haar middel
en hief het gezicht naar haar op.
‘Er stond iemands naam’, fluisterde zij.
‘Is hij dood?’ vroeg Lidia.
Silvia knikte zwijgend en vlijde het hoofd tegen haar aan. Lidia staarde naar buiten,
onbewogen. Zij was een koele hooghartige rust gewaar. Toen, daar haar vriendin
haar aanzag, maakte zij met kin en lippen een gebaar van onverschillige berusting
en zette zich tegenover Silvia.
‘Hier bij je thuis willen ze het wel weten’ meende deze.
‘O ja, daarom hebben ze zeker de krant voor mij weggehouden’, antwoordde Lidia.
‘Poveretto!’ zei Silvia. ‘Hij heeft heel wat kwaad gedaan in zijn leven, maar zijn
dood maakt alles goed.’
‘Zeker!’ antwoordde Lidia droomerig.
Zij legde de armen op haar stoel en steunde haar kin daarop.
‘Moet ik werkelijk naar dat domme concert?’ vroeg zij eensklaps op verveelden
toon. Zij gevoelde een plotselinge weerzin om zich te bewegen, zich te kleeden,
onder menschen te gaan.. Veel liever was ze vanmiddag hier gebleven, samen met
Silvia....
‘Maar Lidia!’ zei haar vriendin verwonderd. ‘We hebben immers de plaatsen
genomen? En wie weet of Toscanini dezen winter nog weer dirigeert? En wat zou
je moeder zeggen?’
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Lidia leunde haar wang op de armen en zag voor zich uit.
‘Wij gaan naar een concert’, zei ze, terwijl overal in het rond menschen lijden en
sterven.’
‘We kunnen toch niet iederen dag zitten treuren’, meende Silvia. ‘Wij werken de
heele week en doen wat wij kunnen. Toe, schat!’ vleide zij, met de hand Lidia's
blooten arm streelend.
Lidia zuchtte tot eenig antwoord.
‘Weet je,’ zei Silvia zacht ‘Het zal beter zijn dat jij je vertoont vandaag.’
Lidia rukte met de schouders in een gebaar van booze minachting.
‘Sta op, daar komt je moeder!’ fluisterde Silvia haastig.
‘Traag stond Lidia op, terwijl haar moeder ritselend, breed in haar zwart kleed,
haar gang reeds bemoeilijkt door ouderdom,
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in de open deur bleef staan. In het uitgezakt, nog frisch gekleurd gezicht, onder het
eenvoudig gekapte grijze haar zagen de oogen in snel begrijpen van Silvia naar haar
dochter.
‘Kom, Lidia,’ vermaande zij. ‘Ik zie nog niet veel vooruitgang.’
‘Ik ben dadelijk klaar, Mama,’ antwoordde Lidia. Haar moeder sprak niet verder,
en liep door.
Lidia ging naar de badkamer om zich de handen te wasschen. Zij gevoelde een
droomerige dofheid. De sterkste gewaarwording die tot haar bewustzijn kwam was
de afkeer zich onder menschen te moeten vertoonen, het verlangen, de behoefte om
stil alleen te zijn.... Zij overwoog of ze ongesteldheid zou voorwenden. Doch de
gedachte stuitte haar af dat de anderen rouw over den doode in haar zouden
vermoeden. Zij was immers niet treurig. Had zij zelve niet onlangs deze oplossing
de beste gevonden? Even verschrikte haar bijgeloovige vrees misschien dit voorval
te hebben nabijgeroepen.... Doch onwillig verdreef zij de pijnlijke gedachte. Wat
gebeuren moest, gebeurde.
Zij liep terug naar haar kamer, waar Silvia stil naar buiten zat te staren.
‘Zal ik mijn zwart fluweel met de bontkraag aandoen?’ vroeg zij, om de intimiteit
van een verder gesprek over den doode te vermijden.
‘Zeker’, zei Silvia. ‘Je zult er geen last van hebben, 't is koud vandaag.’
Ze begon te praten blijkbaar met opzet om Lidia af te leiden. En Lidia, onder het
kleeden, toonde slechts door korte antwoorden dat zij luisterde.
Terwijl zij voor den spiegel haar hoed stond op te zetten ging haar moeder geheel
gekleed door de gang.
‘Ik kom, Mama!’ riep zij.
Zij trok haar mantel aan, nam haar handschoenen, tasch en tooneelkijker die op
de tafel gereed lag en gevolgd door Silvia verliet zij de kamer. In de schemerdonkere
gang voor de huisdeur wachtten beiden tot Lidia's moeder van den anderen kant
kwam, waar zij blijkbaar in de keuken haar laatste orders aan de meiden had gegeven.
Lidia opende de deur en volgde haar moeder en Silvia, die langzaam pratend de
trap af gingen en door de lange aan weerszijden met groene planten versierde gang
naar buiten. Zij staken het plein over en stegen in een der wachtende huurrijtuigen,
Lidia's moeder eerst, toen Silvia, en Lidia in het midden, onderwijl aan den koetsier
die den taxameter omlaag drukte als bestemming het Augusteiner opgevend.
Onder het rijden werd weinig gesproken. De beide meisjes gevoelden zich in haar
gesprek eenigszins gedwongen door de tegenwoordigheid van Lidia's moeder. Lidia
verkeerde in een toestand van onwezenlijkheid. Haar oogen staarden zonder dat zij
zich bewust werd wat zij zag, zonder dat hetgeen voorviel om haar heen tot haar
scheen door te dringen. Doch het kwam haar voor dat alle voorbijgangers haar
verwonderd aanzagen.
‘Zie ik er zoo dwaas uit?’ vroeg zij eindelijk, het hoofd naar Silvia omwendend.
‘Waarom?’ vroeg deze verwonderd.
‘'t Is of iedereen naar mij kijkt.’
‘Dat is verbeelding, Lidia,’ zei haar moeder kort.
De straten in Zondagsaanblik kwamen Lidia vandaag al zeer hatelijk voor. De
doodsche huizengevels met de geribde grijze vlakken der gesloten winkeldeuren en
ramen waarop in groote zwarte letters de naam en het bedrijf van den winkelier stond
geschilderd, de behaaglijk drentelende menschen, op hun best gekleed, trage vrouwen
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leunend op den arm van haar echtgenoot, hun verveeld uitziende hibbelende of
zeurende kinderen aan weerszijden, aan de hand meezeulend; verloofde paartjes,
onnoozel kijkend, onder het toezicht van voldane moeders. En de wind die nu van
rechts dan van links op haar aanwoei, aan haar hoed rukte en haar dwong nu naar
den eenen dan naar den anderen kant te buigen, irri-
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teerde haar. Zij gevoelde dat zij hoe langer hoe meer ontstemd geraakte.
Via dei Pontefici was druk van concertgangers. Rijtuigen en automobielen reden
af en aan door de nauwe straat en hielden stil voor den ingang van het Augusteum
waar pratende groepen stonden. Lidia met haar moeder en Silvia stegen uit, liepen
naar binnen en langzaam de trap op te midden van een vroolijk babbelende menigte,
langs de gegalonneerde contrôle-mannen met hun voortdurend geroep van: ‘Uno!
Uno! Uno!’ volgden in de ruime gang en traden door een der openstaande deuren
naar binnen. De ronde ruimte, breed overkoepeld, was reeds donker bezet met publiek.
Het gonsde er van aanhoudend stemgerucht. Zij vonden hun plaatsen en zetten zich.
Lidia zag om zich heen, zoekend naar kennissen en toen zij niemand vond, gleed
haar blik langs de loges, het amfitheater waar zonder één open plaats de kleine
menschen-figuren zij aan zij zaten, en even langs de opgepropte galerij en de overvolle
loggione hoog bovenaan. Zelfs de plaatsen voor het koor onder het orgel waren door
publiek bezet.
‘Wat een menschen!’ merkte zij op.
‘Natuurlijk!’ zei Silvia. ‘Ik heb Vrijdagmorgen nog maar juist deze plaatsen kunnen
krijgen, en dan nog in het centrum, want links was alles al weg.’
Lidia zag het programma in, zonder veel te begrijpen. Uit de gesprekken om haar
heen drongen gedeelten tot haar door. Het stemgegons, met plotselinge crescendo's,
scheen haar in golven over het hoofd te gaan, overstemd door het verward
dooreenklinken van violen, cello's en bassen. De hitte steeg haar naar het gezicht
met steeds heviger drang. Zij opende haar bontkraag en knoopte haar mantel los.
‘Wat is het hier warm!’ klaagde zij.
Daar klonk handgeklap, eerst zwak, toen versterkt, door de geheele zaal en van
boven in het rond. Allen stonden, de handen te samen slaand, de hoofden turend
gerekt.
‘Daar is Toscanini!’ zei Silvia oprijzend.
Het geklap bedaarde, het stemgerucht verflauwde. Nog een laatst gemurmel, een
hoesten.... Een waarschuwend scherp tikken van den dirigeerstok op den lessenaar
en de muziek begon.
Stil luisterend, alleen te midden van het aandachtig publiek, vond Silvia ten laatste
zich zelve terug. Aandoening plotseling bedrong haar, overweldigde haar. Was dit
hoop, de oude dwaze hoop, die vertwijfelend klaagde nu alles voorbij was. Dood,
hij was dood, dood.... Zij herhaalde bij zich zelve het onbegrijpelijke woord, vreemd
huiverend tegenover het eeuwig mysterie dat haar nooit te voren zoo van nabij had
betroffen. Herinneringen kwamen op, van het begin toen hun flirt was begonnen die
zij toen nog een gril waande welke voldoening zou vinden en dan van zelve overgaan.
Tot dat zij was gaan inzien dat hij haar onontbeerlijk was en het leven zonder hem
een voortdurende kwelling.... De booze tijd nadat hij haar had verlaten en zij hem
had opgegeven, zonder te kunnen berusten... Zijn terugkomst, de blijde dagen, toen
het geluk tot haar was weergekeerd.... En eindelijk, het vreeselijke, zijn verraad, haar
geloof vernietigd, haar liefde miskend en versmaad.... Zij bemerkte met schrik hoe
ook deze herinnering haar nu bekoorde. Toen was hij er immers nog. Hij verscheen
haar in de verschillende beelden die in haar geheugen bewaard waren gebleven, de
woorden die hij tot haar had gesproken, de toon van zijn stem, de uitdrukking van
zijn gezicht....
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Lidia boog voorover en steunde het hoofd op de krampachtig ineengeklemde hand.
Er was geen uitkomst. Hij was haar liefste van wie haar leven afhing. Silvia had de
waarheid gezegd. Zijn dood als een dappere maakte alles goed. Zijn schuld was
verzoend, zijn nagedachtenis gelouterd nu hij als een brave zijn leven had gelaten
voor het vaderland.
Deze gedachte vervulde haar, boordevol met dankbare teederheid. Tranen drongen
op, onbedwingbaar, en vulden haar oogen.
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Zij mocht weer liefhebben, mocht weer betreuren. De dood had hem haar
teruggegeven.
Het plotseling zwijgen der muziek verschrikte haar, en terstond het handgeklap,
heftig en dringend, dat niet weer scheen te bedaren, en verflauwde en weer begon.
Toscanini boog, naar rechts, en naar links, en in het midden. Toen wendde hij zich
om en vatte den dirigeerstok weer op.
Lidia gevoelde zich verlicht toen de muziek haar vergunde terug te keeren tot haar
overdenkingen, tot haar nieuw gevonden schat die zij liefkoosde, met haar gedachten.
Hij was haar doode die haar zou vergezellen door haar verder leven. Zij zou nooit
van een ander houden. Zoo hij bewaard was gebleven, dan had zij zich misschien
kunnen troosten. Doch nu niet. Immers zou zijn schaduw treden tusschen haar en
eenig ander man. Koel en geringschattend drong zij de plotseling opkomende gedachte
aan De Marchis terug. Niemand, niemand!
Zij wilde meer werken, zich wijden aan anderen. Van het leven verwachtte zij
niets meer. Zoo het haar gelukte haar moeders toestemming te verkrijgen, zou zij,
evenals Silvia, met haar samen, die cursus volgen van het Roode Kruis en de soldaten
verplegen in de hospitalen. En weer welden tranen op en het warme vocht vulde haar
oogen. Doch zij mocht nu niet schreien. Straks, als zij alleen in haar kamer zou zijn....
En zij drong de weerbarstige tranen terug. Na dit nummer kwam de pauze, en dan
moest zij praten en vroolijk doen....
De muziek verflauwde in een diminuendo. De dirigeerstok, den toon rekkend,
bleef nog even opgeheven, zonk neer. Handgeklap en bravogeroep brak uit de menigte,
geestdriftig, blij toejuichend, volgde den dirigent die door het deurtje achter het orkest
verdween, hield aan, nu verflauwend, dan weer uitbarstend, hardnekkig, zegevierend
aanzwellend toen hij terugkwam en nogmaals boog naar alle kanten en weer heen
ging. Nog duurde het voort, volgehouden door enkele doordrijvers, verflauwde
langzamerhand en stierf weg.
‘Zullen we opstaan?’ vroeg Silvia.
Lidia rees overeind en beiden bleven dralend om zich heen zien in den doorgang
naast hun plaatsen. Een lange oude man, de monocle in het oog geklemd, de
schaarsche grauwe haren zorgvuldig over den glimmenden schedel gekamd, naderde
Lidia's moeder, een begroetingsglimlach op het gerimpeld gezicht.
‘Ga je mee?’ vroeg Silvia.
Lidia volgde haar naar den rand van het parterre. Twee blonde meisjes kwamen
haar tegemoet, vrijmoedig glimlachend, behaagziek gekleed. Er werden indrukken
gewisseld over de muziek en den dirigent. Twee anderen voegden zich bij hen, een
lang meisje met sluik blond haar en fletse oogen en een zwartharige met groezelig
ongezonde huid, de oogen fel en zwart.
‘Hebben jelui Carluccio Tano gezien, de verloofde?’ vroeg de oudste der blonde
meisjes met spottenden nadruk op het laatste woord.
‘Neen, waar is hij?’ vroeg Silvia nieuwsgierig.
‘Kijk, daar ginds,’ duidde het blondje aan. ‘Hij is aan 't flirten met Bianca Bucci.’
Allen keken in de aangewezen richting.
‘Zou het waar zijn, van die rendez-vous in de kerk van de Minerva?’ vroeg Silvia.
‘Zeker,’ beweerde het blonde meisje. ‘Lucia's moeder is het te weten gekomen en
toen heeft Papa Valeuri Carluccio in 't verhoor genomen, die natuurlijk moest zeggen
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dat hij ernstige bedoelingen had. En daarna is Papa Tano er dadelijk op afgestapt om
het ijzer te smeden terwijl het heet was.’
‘Voor Tano is het geen kwaad zaakje,’ meende het meisje met de fletse oogen.
‘Maar Lucia had wel beter kunnen vinden.’
‘Ze is smoorlijk op hem verliefd,’ zei de jongste der beide blonden.
‘Weet je wat ik heb hooren zeggen,’ vertelde het donkere meisje met een boos-
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aardig lachje. ‘Het schijnt dat de ouders haar zoo weinig vertrouwden dat ze haast
hadden om haar aan den man te brengen.’
‘Nu, dat heeft nog den tijd,’ zei Silvia. ‘Ze zegt dat ze zes jaren moeten wachten.’
‘Dat doen ze niet,’ beweerde de zwartharige. ‘Een van beiden: òf er gebeurt iets,
òf ze verbreken de verloving.’
Lidia had het gesprek aangehoord. Meermalen had zij getracht er met eenige
woorden aan deel te nemen, bang dat haar zwijgen de aandacht zou trekken, doch
zij had er zich niet toe in staat gevoeld. Nu zag de jongste der blonden haar scherp
aan en vroeg eindelijk:
‘Wat is er, Lidia?’ Je bent vreemd vandaag.’
Lidia glimlachte flauw.
‘Ik heb hoofdpijn,’ beweerde zij.
‘Kom Lidia, je Mama is alleen, laten we gaan’ zei Silvia. Zij namen afscheid en
gingen naar hun plaatsen terug, waar Silvia terstond een druk gesprek met Lidia's
moeder begon.
Lidia tuurde op haar vingers die vouwden en plooiden aan haar programma. Haar
hinderde een stekend branderig gevoel aan de oogen en haar wangen gloeiden. Zij
durfde niet op te zien uit vrees hatelijk nieuwsgierige blikken te ontmoeten. Met
hunkerend verlangen dacht zij aan de weldadige eenzaamheid, de troostende innigheid
van haar kamer.
De mannen kwamen terug naar hun plaatsen, de pratende groepen namen afscheid
en gingen uiteen. De pauze was voorbij. Nu nog de symphonie van Brahms.
Allen waren weer ordelijk gezeten, de stilte keerde terug. Als een verlossing
klonken Lidia de eerste tonen. Zij leunde voorover, de elleboog steunend op de knie,
met de hand de oogen beschuttend. Het thema bekoorde haar, troostend bij iedere
terugkeer, als een lieve stem die weldadig aandoet niet door de beteekenis der
gesproken woorden, maar door den klank van sympathie.
Zij verdiepte zich in gissingen over bizonderheden van zijn dood. Was het gebeurd
op het veld of in een hospitaal? Was hij alleen geweest, of hadden bevriende oogen
zijn doodsstrijd gevolgd en zijn laatsten blik opgevangen? Zoo zij bij hem geweest
ware, om hem te zeggen dat zij hem vergeven had! Zou hij aan haar hebben gedacht,
met berouw misschien over het leed dat hij haar had aangedaan? O, zoo het haar
gegeven ware, dit te weten! Hoe zou zij die kostbare kennis in zich opsluiten als haar
liefste schat die met zijn binnenglans haar gansche wezen zou verklaren! En het
thema, innig weemoedig, scheen teeder te vermanen, sprekend van het schoon van
vergeving en lankmoedigheid.
Het einde. Een kort handgeklop, bedwongen door afwachting van het volgend
tempo.
Een nieuw thema, vreedzaam, met de droefgeestige gratie van een pastorale.
Vergeving.... Ja, zij had vergeven en er was vrede in haar. Niets in het leven of
het was vergeving waard voor wie begreep. Zij had hem immers nooit begrepen en
toch had zij hem veroordeeld. Wie alles begrijpt, vergeeft alles. Het thema van boven
hartstocht verheven sereniteit scheen haar mee te voeren, hooger en hooger, tot waar
niets was dan weemoed. Weemoed in alles. Ieder menschenmasker verborg weemoed.
Elkeen had zijn leed te dragen, zijn strijd te strijden tot het einde.
De finale.
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Nu werd het donker, verward. Zij vond geen thema meer dat haar leidde. Waar
zou hij nu zijn? Wat was hij nu? Zij gevoelde dat de moed haar ontbrak tegenover
dit raadsel der eeuwen. En plotseling benijdde zij de vrouwen die rouw mochten
dragen en trotsch zijn op haar doode, terwijl zij haar leed moest verbergen als een
schande. O, heengaan, kon zij toch heengaan! Een marteling was het, hier te moeten
zitten onder al die menschen!
Het jagend reppen der violen, het opper-
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machtig geschal van het koper duidden aan dat het einde naderde. Lidia knoopte haar
mantel dicht. Een accoord, nog een, en nog een. De muziek zweeg, terstond vervangen
door handgeklap en bravogeroep. Het publiek kwam in beweging. Lidia stond op,
wachtte even en volgde toen haar moeder en Silvia die haar even bemoedigend
toelachte. Langzaam, bemoeilijkt door de menigte, verlieten zij de zaal, terwijl de
toejuichingen luidruchtig voortduurden, kwamen in de gang stap voor stap verder,
te midden van het gedrang en op de trap waar een kille luchtstroom hun tegenwoei,
langzaam trede na trede omlaag. Eindelijk waren zij beneden in den ruimen ingang
en op de donkere straat. Snel stapten zij voort, over het trottoir in Via di Ripetta,
langs de lange donkere rij van wachtende automobilen en rijtuigen tot aan Ponte
Cavorn waar zij stil stonden.
‘Wil je dat we je naar huis brengen, Silvia?’ vroeg Lidia's moeder.
Doch Silvia vond dit volstrekt overbodig. Zij wenkte een leeg huurrijtuig dat
stapvoets naar zijn standplaats terug reed. Terwijl zij van Lidia afscheid nam drukte
zij haar vast de hand en kuste haar op beide wangen. Lidia en haar moeder bleven
staan tot het rijtuig heenreed en liepen toen naar de halteplaats waar zij op de tram
wachtten. Zij vonden staanplaatsen op het achterplatform van een vollen wagen, te
midden van een samengepakte menschengroep, onaangenaam riekend naar sigaren
en onfijne parfumerieën. Langzamerhand verminderde het getal en kwamen er
zitplaatsen vrij, hoewel Lidia liever was blijven staan waar het donkerder was. Het
scheen als konden haar uitgeputte zenuwen de spanning niet langer dragen. Tranen
drongen op die zij met moeite bedwong doch die telkens dreigden haar te overmannen.
Eindelijk was de rit voorbij. Zij hielp haar moeder bij het uitstappen en liep naast
haar voort door de donkere eenzame straten, nu en dan onverschillige woorden
zeggend om het zwijgen te verbreken dat haar drukte. Eindelijk waren zij thuis,
doorliepen de verlichte gang en stegen in de lift naar boven. Terwijl zij voor de
huisdeur stonden te wachten, verdroeg Lidia met moeite haar moeders vorschenden
blik die met ongewone zachtheid op haar scheen te rusten. Eindelijk ging de deur
open. Achter haar moeder heen liep Lidia de gang in en met gemaakt rustigen tred
naar haar kamer. Zij sloot de deur achter zich, wierp hoed en mantel op haar bed,
zette zich op den stoel voor haar schrijftafel, legde het hoofd op de armen en nu
eindelijk gaf zij zich over. Zij snikte en kreunde, voldoening vindend in de tranen
waarin haar opgekropt leed zich uitte.
Doch zij hoorde hoe de deur van haar kamer openging. Verschrikt, verstoord zag
zij op. Het was haar moeder die binnenkwam, zwijgend, het gezicht vreemd van
ontroering. Zij zette zich op de lage fauteuil en trok Lidia tot zich op haar knieën, in
haar armen. Heviger snikkend leunde Lidia het hoofd op haar schouder.
‘Hij is gestorven voor Italië, Mama!’ fluisterde zij met moeite. ‘Zeg dat je hem
vergeeft’.
‘Zeker, kind, wees gerust, ik vergeef hem’, antwoordde haar moeder sussend.
‘En mij, vergeef je mij ook?’
Zij hief het beschreide gezicht op en zag haar moeder angstig-vorschend aan.
‘Jou ook’, fluisterde haar moeder. En het hoofd naar Lidia toebuigend kuste zij
haar. Lidia vlijde zich vaster tegen haar moeder. Een weldadige vrede, een
vertrouwende berusting kwam over haar. Zijn schuld verzoend door den dood, de
hare geboet door haar eenzame tranen....
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Zij gevoelde hoe zij veranderd stond tegenover het leven.... Rijker aan liefde en
ruimer van geest, verreind en versterkt door leed, zonder hoop, doch ook zonder
vrees, ging zij in vrede de toekomst tegemoet....
R o m e , April 1916.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Maurits Wagenvoort, Het Koffiehuis met de roode buisjes, roman uit het
italiaansche kunstenaarsleven. Amsterdam, H.J.W. Becht, 1916.
Behalve het hier bovenstaande - hetgeen toch waarlijk al niet weinig is! - komt nog
het volgende op den titel voor:
‘All' illustrissimo Maestro delle Lettere Italiane Moderne F.T. Marinetti,
amirevolmente, amichevolmente, dedica l'Autore’.
Vóór we dit titelblad dus omslaan en aan 't boek zelf beginnen, weten wij er al een
en ander van. Wij zijn als 't ware eenigszins.... gewaarschuwd. Marinetti, dien naam
kent, bij wijze van spreken, iedereen - als men hem ten minste niet alweer vergeten
is. Marinetti, dat is (of was?) de hoofdman der futuristen (bestaan zij nog? de oorlog
verslindt zooveel jongs!), de man die niet alleen de kunstwerken zijner schilderende
en beeldhouwende vrienden hier tentoonstelde, maar ook zelf zijn kunst vertoonde,
zelf voordrachten hield in ons land, waarbij hij sprak, geestdriftig, vurig, over 't
futurisme, en, bij wijze van futuristische litteratuur, naïeve beschrijvingen gaf van
vurige gevechten, klanknabootsend en met suggestief gebaar: Bang! Poem! Ratata!
Tsjang!.... Dat cultuur-historisch verschijnsel ligt thans alweer eenige jaren achter
ons, de klanken van den echten oorlog hebben die van den nagebootsten doen
vervagen - toch zullen velen er zich nog wel wat van herinneren. Het was heusch
een grappig ‘intermezzo’, niet erg belangrijk, maar zoo wild-jong, zoo verbluffend
boeiend, mij althans - die nu eenmaal houd van kinderen en gekken - geenszins
antipathiek.
Nu, aan dien Marinetti dan, F.T., is dit boek van Maurits Wagenvoort opgedragen,
‘amirevolmente (is dat eigenlijk wel goed gespeld?), amichevolmente’ - het kan
alweer aan mij liggen, maar toen ik dat gelezen had was ik eenigszins verwonderd
op de eerste bladzijde van den roman zelf, de woorden en zinnen zoo eenvoudig en
ouderwets, zoo geregeld en gewoontjes achter elkaar te zien staan. Die Wagenvoort
- met al zijn bewondering en vriendschap voor de futuristen blijkt hij zelf nog
heelemaal geen futurist geworden! Jammer eigenlijk! In onze hollandsche litteratuur,
die zoo dikwijls, en terecht, van zekere overdegelijkheid en zwaarwichtigheid wordt
beschuldigd, zou zoo'n van over de verre bergen geïmporteerd vuurwerk misschien
wel héél vroolijk gedaan hebben. En wat Wagenvoort hier biedt, heeft daar volstrekt
niets van. ‘Roman uit het italiaansche kunstenaarsleven’ - ik weet niet hoe het komt,
maar zoo'n ondertitel doet mij heel sterk aan het verleden en in 't geheel niet aan
vuurwerk of futurisme denken!
Apropos, wat beteekent dat toch eigenlijk: roman u i t h e t een of ander l e v e n ,
een leven van tóen of van gínder? Dat er in dien roman wetenswaardigheden
voorkomen over dat ‘leven’ - ethnografische, folkloristische, historische? Nu ja, heel
goed, maar is dat nu zoo de moeite waard om het op den titel te vermelden? Het kan
ons toch, bij slot van rekening, zoo bedroefd weinig schelen! Van een roman
verwachten we immers maar alleen, dat het een kunstwerk zal blijken te zijn, en dus
een uiting, i e t s u i t het leven, het diepste en edelste ziele-leven van den auteur.
Ook den ondertitel: ‘haagsche’ of ‘amsterdamsche roman’ begrijp ik nooit heel goed.
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Zie, ik heb er natuurlijk volstrekt niets tegen, dat zoo'n boek mij, behalve wat het
dan verder doet, een ‘blik doet slaan’, of iets dergelijks, in het bestaan van zekere
menschengroep, nu

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

479
of vroeger, ergens op de wereld waar ik dagelijks of ergens waar ik nooit kom, ik
vind dat zelfs wel prettig, wel ‘interessant’, maar... nu ja, daar heb ik ten slotte toch
geen Wagenvoort voor noodig, een tentoonstelling van de futuristen zelf, ja een stuk
of wat afbeeldingen van hun werk, zeggen mij méér over hun aard en wezen dan dit
heele dikke boek! En dan de krant! Die geeft immers zulke aardige, litteraire
buitenlandsche correspondenties tegenwoordig. Nogmaals, ik heb er volstrekt niets
tegen, dat mij, ook door middel van een roman, wat kennis van merkwaardige
menschen, zeden en gewoonten wordt bijgebracht - maar 't moet vooral geen
hoofdzaak worden!
Dat is het nu evenwel juist: in zoo'n boek als dit van Wagenvoort is het wel degelijk
hoofdzaak geworden. Een boek als dit houdt eigenlijk het midden tusschen heel
goede journalistiek (buitenlandsche correspondentie) en heel goede romankunst
(d'Annunzio b.v.) en, juist doordat het daar zoo midden tusschen ligt, is het geen van
beide, begrijpt u wel? Geen visch en geen vleesch.
Interessant en curieus, dat zijn de woorden voor scheppingen als deze. Nietwaar,
zoo ineens tusschen die aardige italiaansche wildebrassen gezet te worden - het is
allemachtig aardig! Die Donaldi, A.F., hoofd der ‘aveniristen’, dichter en conférencier,
uitmuntend in het beschrijven van veldslagen - nu maar, als dat niet Marinetti, F.T.,
zelf is, dan toch zijn broer of zijn spiegelbeeld! Hoe zoo'n verregaand heftige, dol
energieke kunstenaar.... in de liefde is! Interessant, nietwaar? Natuurlijk óók
verregaand heftig, dol energiek zou u denken misschien.... O nee! Zoo teeder, zoo
kiesch, zoo fijngevoelig! Iets vaag-melancolieks heeft zoo'n titan in den grond.
Curieus! En dan die vliegtochten van Hem met Haar!.... Maar in ernst, die vind ik
het allerbeste in Wagenvoort's boek. Men moet wel aannemen, dat hij daar geheel
uit ondervinding spreekt, uit verraste en verrukte ondervinding, want zijn
beschrijvingen zijn - hoewel dan volstrekt niet futuristisch! - levendig en suggestief.
O maar, Wagenvoort is en blijft een kranig schrijver, daar kan geen twijfel over
bestaan! Als een auto stuwt en stuurt hij zijn proza voort, en wie er eenmaal inzit
moet mee, of hij wil of niet. Hoe iemand, zwervende door vreemde landen, dus
levende nu eens in dit pension, dan weer in deze hotelkamer, zulke knappe, forsche,
toch ook betrekkelijk rustige en wel-gecomponeerde boeken kan schrijven is mij een
raadsel. Ik heb groot respect voor Wagenvoort. Weet u, ik geloof dat eigenlijk alleen
zijn overgroote intelligentie, zijn verbazend lucide verstandsleven, zijn sterke, toch
ook fijne opmerken en hoogst scherpzinnige verwerken, hem in den weg zitten,
wanneer zijn bedoeling toch alleen maar zijn kan, iets zuiver moois te maken. Deze
schrijver van ‘De Droomers’ is zelf geen droomer genoeg. Te pienter en te wakker
is hij, o zoo verbazend wakker, altijd en overal!
Toch ook weer niet kil of nuchter! Dat moet u vooral niet denken, dat heb ik ook
heelemaal niet willen zeggen! Deze schrijver is een levensverheerlijker, een
enthousiast. 't Is waar, dat hij zich ook daarvan zoo akelig klaar-bewust is, het zoo
luide uitspreekt, en in zulke oratorisch fraaie zinsneden. Al lijkt hij dan verder niets
op een futurist, in zijn forsche luidheid heeft hij er toch wel iets van. In dit nieuwste
boek van hem ten minste davert weer bijna voortdurend zijn geweldige spreekstem.
Bewonderenswaardig - welk een kloeke levenskracht! - maar wij zouden toch ook
zoo gaarne nu en dan eens een wat stiller en vooral inniger toon vernemen. Wat meer
nuance, wat meer weifeling desnoods, wat meer.... distinctie. En ik geloof waarachtig
haast, dat Wagenvoort daar zelf ook wel eens naar verlangt en dat hij bv. in de
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teekening van Giulietta in dit boek iets heel innigs en stil-moois heeft begeerd te
geven. Maar zie, als hij zóó wil doen - ook al weer welbewust waarschijnlijk! - gaat
hij
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al gauw idealiseeren, wordt hij sentimenteel, onwaar. Deze Giulietta, het ‘snolletje’
- gelijk hij haar on veranderlijk noemt; toch ook weer een beetje grof en wreed, dit
woord hier zoo te herhalen! - deze Giulietta is een bewonderenswaardig vrouwtje,
een prachtig karakter, maar helaas niet zeer overtuigend.... en denk daarbij nu eens
even aan dergelijke figuren in Dostoïevsky's romans! In zijn Idioot b.v. en in
Raskolnikow!
Door zijn italiaansche atmosfeer en zijn herhalingen doet Wagenvoort soms ook
wel aan Couperus denken, maar dan voelen wij hoeveel méér atmosfeer er bij
Couperus is en hoeveel fijner smaak in diens stilistische herhalingen.
Als ik zeg, dat ik de figuur van Giulietta niet overtuigend waar vind, dan wil ik
daarmee natuurlijk heelemaal niet beweren, dat zij onbestaanbaar zou zijn, ja zelfs
niet precies zoo bestaan kan hebben of nog bestaan - daar ginder, in Florence! Het
voordeel van een roman uit het portugeesch of australisch volks-, kunstenaars- of
koekebakkersleven is, dat men ons daarin wel ongeveer alles wijs kan maken wat
men wil. Wij hier kunnen ten minste al heel moeilijk bewijzen, dat het niet zoo is.
Maar de eigenaardigheid van iederen roman, als kunstwerk, brengt nu eenmaal mee,
dat de schrijver daar al heel weinig aan heeft. Wij willen hem desnoods wel gelooven,
op zijn eerlijk woord eerlijk gelooven, maar dat is toch immers niet wat hij zocht en
bedoelde. Door zijn oogen wilde hij ons doen z i e n , dat het zóó was en niet anders,
zoo ontroerend, zoo verrukkelijk. Schoonheid wilde hij in ons doen trillen. En die
ontstaat nu eenmaal niet, doordat wij hem op zijn woord gelóóven. Die ontstaat alleen
als hij zelf haar ondergaan heeft, in zijn droom, bij zijn conceptie, en bij zijn
schepping, en haar in ons heeft weten over te brengen door.... ja, waardoor.... Wie
die dit ooit ‘onder woorden’ brengen zal!
H.R.

H.C. Buurman, De Verdwaalde Anarchist, Rotterdam, W.L. & J. Brusse's
Uitgevers-Maatschappij, 1916.
Dit is een roman ‘uit het anarchistenleven te Brussel’ - maar het staat gelukkig niet
op den titel! - dit is ook een verhaal van onschuldige gekken (en waarom zou daar
ook niet een genie onder kunnen zijn?), maar hier is nu juist iets in, en vrij sterk in,
dat Wagenvoort miste. Wagenvoort stond journalistiek-neutraal tegenover zijn
futuristen, hij stond ze almaar op te merken en nam ze geweldig au serieux, hij schijnt
er zich zelfs een beetje over te verwonderen, dat het ten slotte menschen zijn,
menschen en arme stumperds als wij allemaal, menschen die - al stellen zij zich soms
wel eens aan, b.v. als vrouwenverachters - om een teleurgestelde liefde
dood-ongelukkig kunnen zijn. Niet alzoo H.C. Buurman. Hij geeft zijn anarchisten,
zooals hij ze gezien heeft, en hij stond er niet neutraal tegenover. Hij hield van ze,
en zag ze als menschen, als arme, och zoo onvolmaakte menschen, en zoo gaf hij ze
weer, met een tikje ironie, met nog meer lief-zachten humor. Ik vind dit een heel
aardig boekje. Ik vind het ook wel niet hevig belangrijk, ik vind het een beetje te
wijdsch en te pretentieus uitgegeven - met die breede marges en die groot-gedrukte
beginregels (alsof 't een bijbel was!), maar zoo is er zooveel tegenwoordig, de schrijver
kan het niet helpen, dat zijn de ‘défauts des qualités’ van keurige uitgevers als de
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Brusse's! Maar ik vind het aardig, stil genoeglijk, prettig-goed geschreven, zuiver
en precies.
Een enkele maal alleen vind ik het een beetje te flauw-grappig, niet ernaàst, maar
even erònder, zooals op blz. 8, waar sprake is van ‘een loodzwaar gevoel op 't plekje
van binnen waar volgens deskundigen het geweten moet wonen’. Zulke dingen zijn
heelemaal niet aardig en ook heelemaal niet precies. Maar ze zijn dan ook zeldzaam
in dit boekje. Wanneer ik hier nu ook nog even bijgezegd heb, dat de schrijver ver-
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keerd doet het woordje ‘ze’ voor ‘hun’ (derde naamval) te gebruiken (zie o.a. blz. 9
en 10) heb ik al mijn bezwaren tegen den vorm van Buurmans proza lucht gegeven.
Hoe geestig genuanceerd heeft hij zijn Brusselsch anarchistentroepje geteekend.
Ik zag ze voor me, allemaal, en ook dien goedig-dommen hollandschen
kantoor-jongen, die ertusschen verzeild raakte, wijl hij zich zelf ook voor een anarchist
versleet. Als hij merkt dat hij door het meegenomen geld begint te raken, gaat hij
maar mee den boulevard op, de beeldjes verkoopen, door zijn vriend, den braven
Antoon, zoo handig na-gemodelleerd. En (blz. 104): ‘Antoon wist er wel raad op.
Hij moest Pedro maar meenemen, dan zou die het met zijn brutaliteit wel klaarspelen.
‘Het vooruitzicht van niet alleen te moeten verkoopen verlichtte Bertus
aanmerkelijk en hij begon zelfs zooveel pleizier in het idee te krijgen dat hij dien
zelfden dag nog twintig beeldjes goot, Pedro opzocht en met hem alle plannen voor
den volgenden morgen beraamde. Pedro ontwikkelde ontstellende koopmanstheorieën
en kwam den volgenden morgen al vroeg aan huppelen met een mand bij zich. De
beeldjes werden zorgvuldig gestapeld in den mand van Pedro en den mand met leeren
riem die Anton nog had staan. Alles was dus klaar voor de onderneming, maar Pedro
kon niet zóó vertrekken. Hij nam een beeldje in iedere hand, sprong op den divan en
begon vast in te studeeren hoe hij straks zou verkoopen. Hij zette den buik vooruit,
stak een beeldje de hoogte in en schetterde op de manier van een straatjongen die
een marktventer imiteert: “Soixante centimes mesdames et messieurs. Soixante
centimes. Dat is een geschenk voor vriend of vriendin, nom de Dieu - dat is het werk
van een onzer meest bekende beeldhouwers uit Brussel. Als de deurwaarder je boeltje
verkocht heeft en je hangt zoo'n beeldje aan je leege wand, dan spaar je een
ameublement uit. Het is een sieraad voor de salons en honderd gulden waard voor
een blind mensch om te zien. Dan heb ik hier nog Beethoven, uitvinder van de zwarte
rijglaarzen en hier Tolstoï, kampioenbokser van Europa, zwaar gewicht. Dat alles
voor soixante centimes per stuk...”. Hier liet hij zijn schettertoon varen en zette uit
volle borst een: “si tu veut être heureux nom de Dieu”, in - om dan lachend op den
divan neer te ploffen. Voor Pedro was de zaak al in orde - het was iets waarbij men
lachen kon’.
Van dit raak-teekenenden slag is er veel in Buurman's nieuwe boekje - wij waren
zijn ‘Bohémien-woning’ nog niet vergeten! Maar dit is nog zuiverder en fijn-geestiger.
Zeer geestig is ook het slot, het verdwijnen van ‘Bertùus’ uit de anarchistenkolonie,
nadat gebleken is dat het mooie kleine vrouwtje van den reus Martin hem graag ziet
- maar dat dit soort communisme toch eigenlijk minder in de bedoeling van den
geweldigen revolutionnair ligt.
H.R.

J.B. Ubink, Het Testament van mijn jeugd, 's Gravenhage, N. Veenstra,
zonder jaartal.
De knappe auteur van ‘A s p e r n ’, dat voortreffelijke romannetje, zoo deerlijk
mishandeld door de uitgevers Bruna - die er het uiterlijk van een shilling-shocker
aan gaven - doet zich hier van een gansch anderen kant kennen. Hij is onderwijzer,
genoot zijn opleiding op de kweekschool te Deventer, en geeft hier een boekje vol
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schetsjes uit het leven in en om die school. Ik schreef: ‘genoot’ zijn opleiding, en
het woord lijkt hier, bij uitzondering, eens niet misplaatst. En heer Ubink schijnt
zich, in dat halve studentenleven, niet onplezierig gevoeld te hebben. De jongelui
hadden nogal vrijheid; niet al te schoolsch blijkt deze school te zijn, of geweest te
zijn - dat het verhaal mij lang geleden lijkt, is de schuld van Ubink zelf; hij doet net
of hij intusschen allerverschrikkelijkst oud
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is geworden! - Wel verbaast hij zich achteraf over de hopen onnoodige geleerdheid,
die men zijn jong hoofd daar te Deventer instampte, maar hij geeft geen blijk daar
ooit veel hinder van ondervonden of heftig tegen geprotesteerd te hebben, noch
hardop, noch zachtjes of in zichzelven. Zijn derde schetsje begint aldus: ‘Nu wij oud
worden, verbazen wij ons over onze kennis. In arren moede hebben wij de
koortsachtige drift gadegeslagen, waarmede de menschelijke geest onophoudelijk
zijn rijkdommen opstapelt en kapitaliseert en in wanhoop hebben wij ons afgevraagd:
Waarom en waartoe? Afgemat zijn we van dien sleep, dien tros van intellectualiteit,
die de maatschappij als bewijs van cultuur medezeult op haar dwazen tocht door de
oneindigheid. En een sombere vertroosting vinden wij in het woord van den Prediker:
Deze moeilijke bezigheid heeft God den kinderen der menschen gegeven om zich
daarin te bekommeren.
‘Doch het schijnt, dat de chaos, dien de vroegere generaties mij hebben nagelaten,
niet altijd mijn onwil en afkeer opgewekt heeft en dat mijn brein als een hyena al dit
doode voedsel als ambrozijn heeft verslonden’.
Dat schijnt zoo, inderdaad, en het schijnt zelfs, dat ook later deze verslinder van
dood voedsel daarvan geen walging heeft gekregen en dat wij in hem, althans op 't
oogenblik, nog geen kracht mogen begroeten om eens flink opruiming te houden op
het eeuwenoude slagveld. Het lijkt me er toch anders verre van welriekend en de
heer Ubink, die zelf onderwijzer is, zal er nog al eens voorbij moeten komen. Maar
neen, hij ruikt nog niets, wel spreekt hij van chaos, gewaagt van dood voedsel, maar
tevens van ‘dien sleep, dien tros van i n t e l l e c t u a l i t e i t , die de maatschappij als
bewijs van c u l t u u r .... Hoe is het mogelijk! Sleep, tros, ballast van absoluut
onnoodige, onzinnige geleerderigheid, had hij moeten zeggen, die den armen
onderwijzers wordt meegegeven, wordt ingeperst, als een zoogenaamd bewijs hunner
bekwaamheid! Bekwaamheid om aan kinderen het a.b.c., een beetje hollandsch en
nog een kleiner beetje fransch, wat rekenen... en zoo wat meer te leeren! Daarvoor
moeten zij o.a. het lijstje der gouverneurs-generaal van onze Oost ‘uit het hoofd’
kunnen opzeggen, met de jaartallen van komen en gaan erbij! Is het niet moorddadig?
Waarlijk, ik bewonder de gezonde opgewektheid en den poëtischen vermooiingszin,
waarmede de heer Ubink deze africhting ondergaan heeft, maar ik zou het toch nóg
mooier hebben gevonden, als hij er vroeger bitter onder geleden en er thans heftig
tegen getoornd had! Weg toch met die heele verrotte boel van ons verouderd
onderwijs, vooral dat wat de aanstaande onderwijzers zelf te verorberen krijgen!
Weg er mee! Wij willen ze niet meer, de pedante jonge geleerdheidjes met hun
algebra, hun physiologie en hun jaartallen. Wij willen frissche m e n s c h e n , mannen
en vrouwen van karakter en gevoel, tot helpers bij de opvoeding van onze jeugd.
Maar allicht doe ik glad verkeerd, de fijnheid van 's heeren Ubinks reukorgaan te
verdenken op grond van eenige oratorische wendingen - en het ontbreken van
andersoortige welsprekendheid - in dit boekje van zijn jeugd, dat zelf grootendeels
ook wel niet zoo piepjong meer zijn zal. Het is prettig geschreven, maar met nog wat
veel van de wijzigheid en de fraaie zinnen, waarin een gaarne en veel debatteerende
jongelingschap zich pleegt te vermeien. Wie weet wat wij van dezen
Napoleon-vereerder nog te wachten hebben! Een geniale ruk misschien aan ons
molmig, altijd weer opgelapt, nooit eens kordaatweg afgebroken en van onderop
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herbouwd onderwijshuis. Het zou de eerste maal niet zijn, dat het krachtigste verzet
ontstond uit wie het meest heeft liefgehad.
H.R.
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Tentoonstelling A.C. van den Berg, J. Surie, A. Broeckman-Klinkhamer
en Lizzy Ansingh. Larensche kunsthandel.

A. BROECKMAN-KLINKHAMER, ‘DE STIEFZUSTERS GAAN NAAR HET BAL’.

Schilderessen van uitgesproken talent zijn de dames Van den Bergh en Surie,
zooals men telkens weer kan constateeren als men haar werk op een groote
tentoonstelling van Arti of St. Lucas tegenkomt. Tot nog toe zou ik Mej. Surie toch
wel de veel knappere hebben geacht, maar thans, nu Mej. van den Bergh blijkbaar
een belangrijken stap vooruit deed, zie ik in deze de fijnere (haar albastschaal is een
zeer zuiver en voornaam stilleven, hoe teer en waar is dat albast, die edele materie
weergegeven!) in gene de breedere. Het werk van Mej. Surie blijft bovendien altijd
eenigszins fragmentarisch of althans schetsmatig, maar haar portretstudie van Mej.
R.v.D. is wel zeer levend; en de kleur is bijna overal goed en persoonlijk.
Een aardige en gratievolle verschijning is het illustratiewerk van Mevr.
Broeckman-Klinkhamer, dat hier in de plaats komt van de anders bij deze groep nog
al eens mee-exposeerende, altijd zoo ras-echte, ofschoon dan wat huisbakken
teekeningetjes van Nelly Bodenheim. Het werk van Mevr. Broeckman gaat meer
naar het op luchtige en wat vluchtige Engelsche voorbeelden geïnspireerde van Rie
Cramer toe, maar het lijkt mij meer eigen, naiever, minder week, mondain en
maniëristisch dan deze al te befaamde teekenares allengs is geworden. Het zijn
behagelijke, misschien wat weinig uitgesprokene, meer met smaak haar onvastheid
verbergende sprookillustraties, lief van kleur en geestig van bedenksel, met soms
zeer knusse typeering en een altijd slagende compositie. Vooral de kleeren vertoonen
een gaaf en fantasierijk vernuft. De figuren, ook die van groote menschen, hebben
over het algemeen iets onrijps, en hier en daar faalt de teekening, maar in de details,
bloemen
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en siervoorwerpen, vertoont zich een gevoelig en geduldig talent. Ik zag nog niets
van dit werk uitgegeven, het is wel de moeite waard.
Lizzy Ansingh zet haar opmerkenswaardig genre voort en breidt het uit. Haar
schilderijen, bijna steeds mooi van kleur en van toon-modelé, worden steeds minder
stillevenachtig, en dit mede, omdat zij geleidelijk aan van composities met poppen
tot die met menschelijke en andere levende wezens overgaat. Wel waren die poppen,
die wij uit haar oeuvre niet gaarne zouden missen, al levend, maar het was een wat
star en onbewust, wat poppig leven dat zij leidden, en in haar actie was iets als een
toch wat faciele komischheid. Twee van haar werken ‘De wijze en de dwaze maagden’
en ‘De Minnaar’ (een soort dooden-dans-motief) schijnen nu minder geslaagd, ook
door het wat onopgeloste van entourage en sfeer. De ‘Witte wijven’, met het landschap
dat aan Bauer's geschilderde landschappen doet denken, en de grillige bleeke figuren,
vertoont een origineele en fraaie conceptie. ‘De bron’, waar de figuren nog eenige
verwantschap met haar poppen vertoonen, maar toch al naar het menschelijke toegaan,
is zeer gelukkig. De ‘heksenkeuken’ en de ‘Verzoeking van den H. Antonius’ schijnen
welbewust tot vergelijking met Jeroen Bosch uit te nooden. Wel, ze zijn meer
smaakvol en geestig dan vreemd, mystiek of aangrijpend, ondanks de wel zeer
fantastisch doende sfeer, en ondanks menig goedgevonden gebaar en expressie. Het
is in elk geval een daad, zulk een schilderij, en het is in zijn eigen aparten toonaard
(geestelijken aard dan) wel een zeer briljant geheel. Stellig beteekenen deze werken
weer groei en volmaking van dit belangwekkend talent.
C.V.

Tentoonstelling Alma bij Pictura te Amsterdam.
Wij hadden van dezen schilder reeds op de tentoonstelling van den ‘Modernen
Kunstkring’ het een en ander gezien. Maar nu men er wat meer (ofschoon altijd nog
weinig voor een afzonderlijke tentoonstelling) van bij elkaar zag, verscheen dit werk
toch wel als iets meer bijzonders en waardigers dan vroeger indrukken deden denken.
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P. ALMA. ‘BLADEREN’.

Inderdaad is hij geen gewoon meelooper der cubisten, ook niet een van die
modernen, bij wier op zich zelf wel even belangwekkende uitingen men zich afvraagt
of er eigenlijk wel overtuiging en kunnen aanwezig is. Het werk, ofschoon voor mijn
gevoel dikwijls van compositie al te simpel, te barbaarsch-simpel (de dingen zoo
maar op een rijtje naast elkaar gezet zonder ordening) het werk is dat van een colorist
en van een teekenaar met eigen en sterke emotie en vermogen om die mede te deelen.
Hij legt het er, vermoed ik, op toe in de ineens neergezette verfstreken met een den
vorm te geven, en waar hij ranke fijne bladen van palmen
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en andere planten uit den stengel doet rijzen, geeft hij niet zelden iets van den
spontanen, natuurlijken groei en bloei. Er is lyriek in dit werk, en dat zij zich op zoo
eigen wijze - een manier die wel eens tot tegenspraak prikkelt, bijvoorbeeld bij de
te opzettelijke en soms schier ongevoelige contours, - manifesteert, pleit voor haar
toekomst en innerlijke kracht.
Het is opmerkelijk, dat deze schilder, die toch juichen kan in sterke, rijpe kleur,
zoo vaak de plant alleen, niet de bloem tot ontwerp kiest en zich ook bij andere
voorwerpen eer tot strakker en simpeler vormen en kleuren (het zwart komt veel
voor als kleur) bepaalt. Ook dit wijst op een zelfbeperking en een eigen wil, die vol
beloften zijn. Een talent om in het oog te houden, en om meer van te verwachten,
een moderne die het toeval althans geen plaats geeft in zijn werk.
C.V.

Piet Wiegman in den Hollandschen kunstenaarskring.
Het is waarlijk niet om de andere exposanten, zoo leden als genoodigden van den
Hollandschen Kunstenaarskring, op deze interessante tentoonstelling in het Stedelijk
Museum, in eenig opzicht te kort te doen of af te vallen, dat ik deze notitie geheel
aan Piet Wiegman zal wijden. Ik heb niet minder dan drie der leden met geestdrift
hooren gewagen van het voor de buitenwereld geheel nieuwe werk van dezen
debutant, en daar ook de verslaggever gaarne iets nieuws te zeggen heeft en gaarne
uiting geeft aan een sterken indruk, zal men begrijpen dat hij de gelegenheid aanvat
om aan te kondigen wat hem het meest opviel.
Het werk van Piet Wiegman is rijk in wat het geeft en in wat het belooft. Het is
sterk en bewust van opbouw, en schijnt, zonder dit ooit op de bekende schrille wijze
te propageeren, de strenge en beknopte vlakverdeeling die wij van de cubisten kennen,
te aanvaarden. Wij zien dit het duidelijkst bij de zeer fraaie en zeer v r e u g d i g e
landschapteekeningen, die de streng gemarkeerde duinenreeksen bij Schoorl, of
glooiende vergezichten elders voorstellen. In die landschappen treft, behalve dat
vasthouden aan de expressie van het lijnenspel, de gevoeligheid waarmee de groei
en bloei is aangegeven, de kleurigheid van de techniek en de voornaamheid, de
noblesse van de contours. Zoo herinner ik mij boomen, met nauw zichtbare lijnen
in zwart op zwart aangeduid, toch zich losmakend van den achtergrond, en een
teekening van een gebouw, waarbij deuren en vensters, sober-geestig geschetst,
achter en onder het gebladert verschijnen. Eenige aquarellen in dezelfde zaal zijn
niet minder mooi; brillant van kleur en vol aandachtige verrukking over de
lichtwerking op de vast en teer saamgestelde dingen die bloemen zijn.
Een geheele zaal der tentoonstelling is gewijd aan het schilderwerk van dezen
jongen man, en men gevoelt dat de waardeering, hem door zijn vakgenooten met een
zoo daadwerkelijke edelmoedigheid geschonken, meer beduidt dan welke lof in
critiek vermag. Intusschen wil ik ook dit werk den lof niet onthouden, die zoo vanzelf
komt waar werkelijk genot geweest is. Het is maar al te vaak, helaas, dat men, staande
voor het werk van jongeren, zich bepalen moet tot de erkenning van streven. Waar
streven is, bestaat kans op ontwikkeling, en ontwikkeling is noodig. Maar zoo dikwijls
is de phase der ontwikkeling, die wij zien, er één die ons stuit, of door te tastbare
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onvolkomenheid (in zich zelf) onbevredigd laat en vermoeit. Soms missen wij alles
wat ons aan de natuurlijke lust tot scheppen herinnert, en aan de natuurlijke gave
van de dingen mooi te zien en mooi weer te geven.
Daarom doet het zoo goed, als men, gelijk in dit schilderwerk, bijna ongerept vindt
het genot in vorm en kleur, de vreugde en de schoonheid en het karakter (d.w.z. de
levensuitdrukking) der dingen dat van den geboren beeldenden kunstenaar is. Wij
hebben geen
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dorre theorieën noodig om de nieuwe, m o d e r n e wijze van uitdrukking van dezen
schilder te aanvaarden, omdat immers zijn wijze van construeeren en schilderen hem
nergens heeft genoopt, zooals ze het anderen deed, om te vergeten en te doen vergeten
dat het gevoelen van wat men schildert hoofdzaak is. Die boerenmeisjes, zoo forsch
en zoo frisch in vaste, stralende kleuren tegen sterke, levende achtergronden gezet,
die oude man, wiens uitdrukking van kop en mooi aangezette handen zoo overtuigend
in gansch zijn gedaante is voortgezet, die potten met bloemen, die stillevens, technisch
zeer sterk doorgevoerd en altijd een geheel dat aanspreekt, die krachtige,
lichtopslorpende kleur vertoont ons een zeer gelukkig talent, waarvan nog veel is te
verwachten. Wie over zulk een palet en zulk een gezond, stijlvol begrip van ordening
beschikt, is een eind weegs en zal zijn weg wel kunnen gaan naar nog meerder
volmaking.
C.V.

Regeeringsdistributie.
Wij leven thans in een tijd van Distributie, waarin het Rijk den inhoud harer
voorraadschuren gelijkelijk onder ons allen verdeelt.
Wij eten distributie-aardappelen met dito rijst, boontjes en andere heerlijkheden,
wasschen ons met distributiezeep, stoken distributie-anthraciet enz. enz., en leven
bijna op voet van gelijkheid en broederschap.
Maar behalve hare graanzolders, haar aardappelenschuren, haar
kolenopslagplaatsen, heeft het Rijk nog andere pakhuizen die propvol opgestapeld
liggen en waarvan de distributie zeker ook aan een groot deel van onze burgerij ten
goede zou komen.
Wie wel eens het voorrecht gehad heeft, 's Rijks Pakhuizen die den wijdschen
naam van ‘'s Rijks Ethnographisch Museum’ dragen, te bezoeken, en iets meer is
gaan zien dan de expositiezalen op Rapenburg; wiens belangstelling ook uitgegaan
is naar het huis op de Hoogewoerd en het slakkenhuis op de Heerengracht, dien zal
het opgevallen zijn dat daar s c h a t t e n liggen opgestapeld die allereerst een betere
plaats waardig zijn, maar waarvan bovendien meer profijt zou worden getrokken
indien het Rijk ze distribueerde.
Jaren en jaren hebben alle beheerders geklaagd over den onhoudbaren toestand,
over gebrek aan ruimte niet alleen, maar over de slechte lokaliteit, om de onder hun
beheer staande verzamelingen ten toon te stellen, over de onvoldoende inrichting
der gebouwen om de collecties tegen ‘vergaan’ te behoeden. Pogingen werden gedaan
om de verzamelingen elders onder te brengen (wij denken hier aan 't Buitengasthuis
te Amsterdam) en nu zal in de naaste toekomst het oude Leidsche ziekenhuis het
toevlucht worden, maar ook dan lijkt mij een distributie van den voorraad niet
onwenschelijk.
Ik weet dat velen wel eens geneigd zijn, onze openbare verzamelingen uitsluitend
als voorraadschuren van w e t e n s c h a p p e l i j k materiaal te beschouwen, dezulke
z i e n dan ook feitelijk geen schilderij, maar besnuiven het, zij z i e n niets in een
stuk aardewerk of gevlochten mand, maar w e t e n precies de herkomst, kunnen den
tijd aanwijzen waarin het gemaakt werd, kunnen het determineeren. Ik onderschat
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geenszins, en waardeer tot op zekere hoogte zelfs deze k u n s t w e t e n s c h a p , deze
e t h n o g r a p h i s c h e w e t e n s c h a p , maar zij sluit m.i. zoo volkomen het
g e n i e t e n van de schoonheid uit.
De makers der schilderijen, zouden die niet genoten hebben bij hun werk, de
vormers van vazen en schotels, de ‘onbeschaafde’ inboorlingen die matten en manden
vlochten, zouden zij niet een zucht naar schoonheid in zich gehad hebben toen zij
die dingen maakten? Immers zeker! - en dit al zou nu gecondamneerd worden tot
wetenschappelijk materiaal. Het is niet denkbaar.... en trouwens wij zien al een
kunstenaar als van der Valk, die in de museum-rariteiten sujetten vond voor tal van
teekeningen en etsen. En als wij dit nu overdenken dan komen wij tot de slotsom:
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waarom zijn die Ethnografische pakhuizen zoo opgepropt vol, in dienst van de
wetenschap, en wordt niet een gedeelte ervan eens gedistribueerd uitsluitend om der
schoonheids wille. Daar zijn tal van specimina van Hindoebeeldhouwkunst, daar
zijn verscheidene bronzen trommen, daar zijn collecties kralenwerken, daar zijn
kasten met Japansche houtdrukken, daar zijn verzamelingen van Peruaansch vaatwerk
enz. enz., waarvan zeker zonder het overzichtelijke van iedere groep te schaden,
verscheidene voorwerpen gemist zouden kunnen worden.
En als men dat ‘te veel’ dan eens verdeelde over academies van beeldende kunsten,
kunstnijverheidsscholen, teekenscholen, Hoogere Burgerscholen en Gymnasia - wat
zouden er dan niet tal van menschen van kunnen profiteeren en genieten. Want zelfs
al zullen nu over zooveel jaar die schatten beter gehuisvest, dan nog kunnen die
collecties nooit zóó geëxposeerd worden, dat de schoonheid van ieder ding tot zijn
recht komt; terwijl ik mij voorstel dat voor studie-materiaal er voldoende over zou
blijven, indien iedere groep door een aantal voorwerpen vertegenwoordigd zou zijn.
Er is op die zolders en vlieringen zoo'n schat van ornament, zoo'n voorraad van
gegroeide vormen, er zijn zoo vele voortreffelijke specimina van technisch
meesterschap, van liefdevolle ambachts- en nijverheidskunst, dat het waarlijk een
daad van algemeen belang zou zijn, tot vorming van smaak en schoonheidszin, indien
het Rijk eens een deel dezer schatten distribueerde.
R. W, P. JR.

Schoolversiering.
Er is een vereeniging welke zich ten doel, stelt naast andere schoone zaken ook het
uiterlijk van de school, het gebouw, de lokalen, de gangen iets aantrekkelijker te
maken. Evenals de meest gewone mensch toch behoefte gevoelt, den wand van zijn
woonvertrek met een plaat te versieren, zoo zullen ook de leerlingen zich behagelijker
voelen in een school die om zoo te zeggen wat ‘aangekleed’ is.

LITHO VAN RIE CRAMER.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

Dit denkbeeld eenmaal aangenomen en vastgehouden, komt de moeilijkheid w a t
men aan den wand moet hangen. Eerstens de keuze van onderwerpen, waarbij men
òf rekening zou kunnen houden met de overweging dat het materiaal ook bruikbaar
zij voor het onderwijs, òf alleen oog hebben voor de schoonheid.
't Is mogelijk beide verlangens te vereenigen, en daarenboven ook datgene op te
hangen, (zooals men thuis ook zou doen) wat alleen genoegen geeft om naar te zien,
zonder eenige tendens, zonder eenig bijoogmerk.
Is men echter tot hier genaderd, dan doet zich een nieuwe moeilijkheid voor; men
wil naast goede reproducties, hetzij in lichtdruk, fotogravure, rotogravure, fotografie,
enz. graag werk van kunstenaars zelf hebben, oorspronkelijke litho's, houtsneden
enz. En in ons land schijnt zoo iets moeilijk, uiterst moeilijk te gaan. De vereeniging
voor schoolversiering heeft één oorspronkelijken litho van S. Moulyn uitgegeven en
een tweede van B.W. Wierink in voorbereiding, maar een firma als Voigtländer in
Duitsch-
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land, die series Künstlersteinzeichnungen doet verschijnen, hebben wij niet. Doch....
daar verrast de bekende ‘Wereldbibliotheek’ ons op eenmaal met een drietal
oorspronkelijke litho's, door Jan Sluyters, Mevr. Midderich-Bokhorst en Rie Cramer
gemaakt, die hoewel als een cyclus gedacht: het kind, het droomende jonge meisje
en de behaagzieke jonge vrouw, niet zóó nauw bij elkaar behooren dat zij niet ieder
als kunstwerk op zich zelf hunne plaats kunnen innemen.

LITHO VAN B. MIDDERICH-BOKHORST.

Eenvoudig en breed van opzet, geheel als wanddecoratie gedacht zijn deze platen
reeds om het b e g i n s e l al zoo lofwaardig. Men heeft hier nu eens kunstenaars in
de gelegenheid gesteld zelf het zoo mooie handwerk der lithografie weer aan te
vatten, hun eigen werk op de gevoelige steen neer te schrijven. En wat zij ons gegeven
hebben, deze drie artiesten, het is naar hun aard en aanleg gansch verschillend. Jan
Sluyters' ‘baby’, een van de meest aantrekkelijke kanten van zijn veelzijdig talent,
is een vlotte rake krabbel met wat kleur verlevendigd. De wangetjes misschien zelfs
wel wat te sterk.
Mevrouw Midderich, wier talent niet uitbundig is, maar fijn en droomerig, bleef
ook in dit peinzend meisje dat op den grond zit met de handen over de knieën
gevouwen, zichzelf gelijk. Het is beschaafd en gevoelig van teekening, teer en
romantisch van gedachte. Rie Cramer's litho is pittiger; scherper, geaccentueerder is
haar lijn, krachtiger haar tegenstellingen. Zij houdt als 't ware 't midden tusschen Jan
Sluyters en mevrouw Midderich.
Maar het is niet zoozeer nog om deze drie platen op zichzelf, dat ik de uitgave
toejuich, als wel om het beginsel; en ik hoop dan ook van harte dat de
Wereld-Bibliotheek het niet bij deze serie laten zal en wij voor Nederland ook onze
Künstlersteinzeichnungen zullen krijgen. Want, en hier wil ik nog wel even den
nadruk op leggen, niet alleen voor scholen lijken mij deze platen geschikt, ook ter
versiering voor onze woonvertrekken en gangen zullen zij dankbaar aanvaard worden.
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Misschien zijn zij daar wel in eerste instantie voor bedoeld, maar om onze scholen
wat te verlevendigen hebben wij zoo dringend behoefte aan iets frisch en fleurigs,
dat ik ze als van zelve daarvoor bestemde. Aan de artistieke waarde nòch aan de
belangrijkheid van deze uitgave doet dit echter iets toe of af, en dit zijn toch de twee
dingen waar het om gaat.
R.W.P. JR.
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[Deel LIV]
Inhoud van Deel LIV.
AAN AMSTERDAM, door MARTIN
PERMYS

Bladz.
360

ANSINGH (LIZZY), door MARIA VIOLA, 401
met portret naar een teekening van
Thérèse van Duyl-Schwartze en 8 andere
illustratiën
BALI (HERINNERINGEN AAN), door 101
W.O.J. NIEUWENKAMP, met 11
illustratiën naar teekeningen en foto's
BEGRAFENIS, door H. KOCH

454

BLIKKEN DOMINEE, eene helaas
374
jammerlijk verloopen, om der tijden nood
niettemin verblijdende historie, door
D.TH. JAARSMA
COLENBRANDER (TH.A.C.), door
1
C.A. LION CACHET, met portret en 12
illustratiën naar werken van den Meester
DE BIECHT VAN TANTE JET, door
EMMA VAN BURG

57

DE DROOM, door EMMA VAN BURG

382

DE HERDER EN HET MEISJE, door
JOANNES REDDINGIUS

442

DE KLEINE STAD, door ELISABETH
ZERNIKE

207

DETERMINEEREN (HET) VAN OUDE 321
HOLLANDSCHE SCHILDERIJEN, door
W. MARTIN, IV (Slot), met 10 illustratiën
DREIGING, door JO VAN
AMMERS-KÜLLER

43, 130

EISENLOEFFEL (HOLLANDSCHE
241
NIJVERHEIDSKUNST: JAN), door
HERMAN HANA, met portret en 11 andere
illustratiën
ENGELSCHE CARICATURISTEN EN 423
ILLUSTRATORS (OUDERE), door
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CORNELIS VETH, VIII, George
Cruikshank, met 21 illustratiën
ETSEN (OVER HET), door JAN
POORTENAAR, met 15 illustratiën

331

HANRATH (J.W.), door Ir. JOH. G.
ROBBERS, met portret en 13 andere
illustratiën

161

JODEN IN AMSTERDAM (UIT DE
GESCHIEDENIS DER), door J.M.
HILLESUM, met 15 ill.

25, 112

KEUZE, door M.E. KLINKHAMER-VAN 142
HOYTEMA
KRONIEK

67, 148, 228, 308, 387, 467

LENTE, door P. OTTEN

205

LINZEN, door FENNA DE MEIJIER

361

MILLET (JEAN FRANÇOIS), door
13, 81
ANNE HALLEMA, met zelfportret en 23
andere illustratiën naar werken van den
Meester
MIJN TORENLIED, door MARTIN
PERMYS

358

NACHTEENZAAMHEID, door MARIE 385
DE ROVANNO
OUD, door M. SANDERS

443

'T OUDE HUIS, door JOANNES
REDDINGIUS

441

PERUAANSCH AARDEWERK (OUD) 175
IN 'S RIJKS ETHNOGRAPHISCH
MUSEUM, door Dr. J.P.B. DE JOSSELIN
DE JONG, I, met 13 illustratiën
ROMA, vier Sonnetten, door C.
HUIDEKOPER

126

SCHETSEN VAN ONTROUW, DE
KUS, door EMMY VAN LOKHORST

303

SONNETTEN, door WILLEM DE
MÉRODE

63

SONNETTEN (TWEE), door KArEL
WASCH

41

SPEL, door MARIE DE ROVANNO

225

STEEN (JAN) TE HAARLEM, door S. 272
KALFF, met 5 illustratiën
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STEENKOLENMIJNEN IN
ZUID-LIMBURG (DE), door J.v.I.-R.,
met 6 illustratiën

34

TROTSCH SONNET, door REMKO TER 147
LAAN
TWEEËRLEI LEVEN, door NEL
CAESAR

459

UMBRISCHE SCHILDERS DER XVE 188, 253
EEUW, door Dr. G.J. HOOGEWERFF, met
23 illustratiën
VELSEREND (DE HOFSTEDE) EN
351
HAAR VROEGERE EIGENAARS, door
J.F.L. DE BALBIAN VERSTER, met 6
illustratiën
VERZEN, door KAREL VAN DE
WOESTIJNE

280

WEERZIEN, drie Schetsen, door A.H.
VAN DER FEEN

287

YPEREN, door MAX EISLER, met 11
illustratiën

410

ZANG VAN MARIA MAGDALENA,
door ANNIE SALOMONS

307
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AMMERS-KÜLLER (JO DREIGING
VAN)

Bladz.
43, 130

BALBIAN-VERSTER
(J.F.L. DE)

DE HOFSTEDE VELSEREND 351

BURG (EMMA VAN)

DE BIECHT VAN TANTE JET 57

BURG (EMMA VAN)

DE DROOM

382

CAESAR (NEL)

TWEEËRLEI LEVEN

459

EISLER (MAX)

YPEREN

410

FEEN (A.H. VAN DER)

WEERZIEN

287

HALLEMA (ANNE)

JEAN FRANçOIS MILLET

13, 81

HANA (HERMAN)

HOLLANDSCHE
NIJVERHEIDSKUNST: JAN
EISENLOEFFEL

241

HILLESUM (J.M.)

UIT DE GESCHIEDENIS DER 25, 112
JODEN IN AMSTERDAM

EN HAAR VROEGERE
EIGENAARS

HOOGEWERFF (DR. G.J.) UMBRISCHE SCHILDERS
DER XVE EEUW

188, 253

HUIDEKOPER (C.)

ROMA

126

I.-R. (J. v.)

DE STEENKOLENMIJNEN IN 34
ZUID-LIMBURG

JAARSMA (D.TH.)

BLIKKEN DOMINEE

374

JOSSELIN DE JONG (DR. OUD-PERUAANSCH
J.P.B. DE)
AARDEWERK IN 'S RIJKS
ETHNOGRAPHISCH
MUSEUM

175

KALFF (S.)

JAN STEEN TE HAARLEM

272

KLINKHAMER-VAN
HOYTEMA (M.E.)

KEUZE

142

KOCH (H.)

BEGRAFENIS

454

LAAN (REMKO TER)

TROTSCH SONNET

147

LION CACHET (C.A.)

TH. A.C. COLENBRANDER 1

LOKHORST (EMMY
VAN)

SCHETSEN VAN ONTROUW, 303
DE KUS
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MARTIN (W.)

HET DETERMINEEREN VAN 321
OUDE HOLLANDSCHE
SCHILDERIJEN, IV

MÉRODE (WILLEM DE) SONNETTEN

63

MEIJIER (FENNA DE)

LINZEN

361

NIEUWENKAMP
(W.O.J.)

HERINNERINGEN AAN BALI 101

OTTEN (P.)

LENTE

205

PERMYS (MARTIN)

AAN AMSTERDAM

360

PERMYS (MARTIN)

MIJN TORENLIED

358

POORTENAAR (JAN)

OVER HET ETSEN

331

REDDINGIUS
(JOANNES)

DE HERDER EN HET MEISJE 442

REDDINGIUS
(JOANNES)

'T OUDE HUIS

441

ROBBERS (IR. JOH. G.) J.W. HANRATH

161

ROVANNO (MARIE DE) NACHTEENZAAMHEID

385

ROVANNO (MARIE DE) SPEL

225

SALOMONS (ANNIE)

ZANG VAN MARIA
MAGDALENA

307

SANDERS (M.)

OUD

443

VETH (CORNELIS)

OUDERE ENGELSCHE
CARICATURISTEN EN
ILLUSTRATORS, VIII

423

VIOLA (MARIA)

LIZZY ANSINGH

401

WASCH (KAREL)

TWEE SONNETTEN

41

WOESTIJNE (KAREL
VAN DE)

VERZEN

280

ZERNIKE (ELISABETH) DE KLEINE STAD

207
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Inhoud van de kroniek.
Bladz.
ALLEBÉ (STEENTEEKENINGEN VAN 479
AUGUST), door R.W.P. JR.
AMSTERDAMSCHE
STADSGEZICHTEN, door J.S.

479

BAD (HET) - PANORAMAGEBOUW, 318
AMSTERDAM, door C.V.
BAZEL (GLASWERK VAN DE), door 157
J.S., met 1 illustratie
BIELING (H.F.), door A.O., met 2
illustratiën

155

BINNENHUISKUNST BIJ UNGER & 398
VAN MENS TE ROTTERDAM, door
A.O., met 2 illustr.
BOEKBESPREKING, door H.R., R.W.P. 67, 153, 228, 308, 387, 467
JR. en C.V., met 2 illustratiën
BREITNER (TENTOONSTELLING
316
G.H.) IN DE KUNSTZAAL C.M. VAN
GOGH, door C.V., met 2 illustratiën
DEGAS (EDGAR) †, 1834-1917, door
C.V., met 2 illustratiën

393

DERKSEN (G.), door A.O., met 2
illustratiën

476

FILARSKI (TENTOONSTELLING
79
VAN SCHILDERIJEN EN GRAFISCH
WERK DOOR D.H.W.) IN HET
PANORAMAGEBOUW TE
AMSTERDAM, door R.W.P. JR., met 2
ill.
GEETERE (FRANS DE), door A.O., met 75
3 illustratiën
GOCKINGA (R.) BIJ D'AUDRETSCH, 320
DEN HAAG, door J.S., met 1 illustratie
HOYTEMA (TH. VAN) †, door R.W.P. 313
JR., met 1 illustratie
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ONTWERP VAN TH.A.C. COLENBRANDER VOOR EEN SCHOTEL MET PATROON ‘NARCIS’; EIGENDOM VAN
HET GEMEENTE-MUSEUM TE 'S GRAVENHAGE.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

1

Th.A.C. Colenbrander,
door C.A. Lion Cachet.

STEL ‘ANJELIER’. EIGENDOM VAN HET GEMEENTEMUSEUM TE 'S GRAVENHAGE.

Th.A.C. Colenbrander werd in 1841 geboren, studeerde eerst voor architekt en
werkte langen tijd in Parijs. In Bussum bestaat nog een landhuis door hem gebouwd.

TH.A.C. COLENBRANDER (JEUGDPORTRET).

In Nederland teruggekomen, werkt hij van 1885 tot 1889 aan de in 1883 opgerichte
Kunst-aardewerkfabriek in den Haag, waarvan W. Freiherr Wolf van Gudenberg de
oprichter en technische leider was. Nadat de fabriek in andere handen was overgegaan
werkt Colenbrander voor de tapijtfabriek te Deventer.
In 1912-1913 heeft Colenbrander nog ontwerpen gemaakt voor de Plateelbakkerij
Zuid-Holland te Gouda, maar spoedig staakte hij zijn werkzaamheid toen bleek, dat
hij daar niet kon bereiken wat hij wilde. Het Gemeentemuseum te 'sGravenhage
kocht in 1916 uit de Mesdag-collectie een belangrijke verzameling aardewerk uit
Colenbranders Rozenburgschen tijd, waarbij weldra eene groep uit zijn Goudschen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

tijd als geschenk gevoegd kon worden. Aangevuld werd dit bezit doordat het museum
in staat gesteld werd een driehonderdtal modellen - op de biscuit-vormen door
Colenbrander in waterverf geschilderde patronen - die nog op de oude
Rozenburg-fabriek bewaard werden, te verwerven; daardoor vooral vormt deze
verzameling nu een zeldzaam en voor Nederland geheel
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eenig bezit van hedendaagsch aardewerk.

STEL ‘MANESCHIJN’. EIGENDOM VAN DEN HEER J. DIJK TE 'S GRAVENHAGE

Aardewerk is kleur en aardewerk is versiering. De stof is in zichzelf niet mooi, zij
heeft noch de deugd, noch de schoonheid van porselein. Het porselein verdraagt de
grootste hitte en plotselinge afkoeling zonder te barsten. Een roem van het oude
Saksisch was, dat het als smeltkroes andere porseleinen in zich kon smelten.
Wanneer de stof zelf volmaakt is in deugd en in schoonheid, komt de versiering
in de tweede plaats en dient deze om de schoonheid der stof beter te doen uitkomen.
Vandaar dat de Chineesche kunstminnaars niets hooger achtten dan den eenvoud
van de in onregelmatigen schaalvorm geslepen bakjes uit bergkristal, agaat of topaas,
uit het groene chalcedoon of chrysopraas, uit heliothroop of jade, het zoo
gewaardeerde zeegroene doorschijnende nephriet. Vooral die voorwerpen werden
vereerd, die na eeuwenlang verblijf in de graven een begin van verweering toonden
op de uiterste oppervlakte en het licht weerkaatsten als den regenboog. Deze
monumenten van kunst waren van een zuivere en onbevlekte schoonheid, als de
Natuur.
Het ornament, dat tot versiering dient, draagt meer nog dan de vorm het karakter
van zijn tijd. De vorm, ontstaan uit de stof, kon ten allen tijde weer worden gemaakt.
Maar de versiering ontspringt uit de fantasie en weerkaatst den geest van den tijd.
Toch, hoe groot ook het verschil zij, men vindt in alle tijdperken van stijl vindingen,
die wijzen op eenzelfde doel.
Een van die meest karakteristieke uitingen, die zoowel bij de natuurvolken als bij
de hoogststaande volken worden opgemerkt, is het streven om met hetzelfde figuur,
en daarmede alleen, het geheele vlak te bedekken. Het is niet een versiering op het
vlak, maar het vlak zelf is zoo verdeeld, dat een-
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zelfde vorm beurtelings licht en donker verschijnt. Het is de kristallisatie van het
ornament. Het verschijnt als een noodzakelijkheid, er is niets aan toe te voegen of
van weg te laten, het is altijd eenvoudig, altijd boeiend en als toevallig ontstaan. Het
wordt door zijn stelligheid gemeen goed van dat tijdperk. Het volk dat zijn stijl
ontleent aan het andere, neemt het over, gebruikt het zooals het gevonden is en wijzigt
het niet.

VAZEN UIT HET GEMEENTEMUSEUM TE 'S GRAVENHAGE. BORD ‘CONSTANTINOPEL’. EIGENDOM VAN
DEN HEER J. VAN HOUTEN, AMERIKA.

Bij de Grieken verschijnt het in den Meander; daar vormen de donkere lijnen
eenzelfde figuur als de lichtere achtergrond.
Bij de Egyptenaren komt het voor in de driekleurige friezen aan tempels; hetzelfde
figuur vormt ook hier het geheele vlak, maar is afwisselend geplaatst en verschillend
van kleur. De Chineezen gebruikten het in strenge rechte lijnfiguren en vulden er
geheele vlakken mede, geweven in stof of ingesneden in lakwerk De Perzen, die
groote meesters in versiering, vonden die bewonderingswaardige randen, die, in
bloemvorm, beurtelings recht opstaan of nederhangen. Vooral bij de Perzische
versieringen komt het uit, dat naar deze oplossing met voorliefde werd gezocht.
Uit dit beginsel ontstond ook die andere vorm van versiering, die van wijder
strekking, nog wel monumentaal van wezen is, maar reeds die Dorische eenvoud,
grootheid en koenheid mist.
De Klein-Aziatische en Perzische tapijten vertoonen die, als daar het ornament
uit het fond een ander ornament oproept, dat dus door het eerste ontstaat en er mede
samenwerkt. Ook op Perzische schotels en kommen is deze wijze van versiering
toegepast. Het Rijksmuseum bezit een kom waar de donkere versiering een andere
lichtere van geheel anderen vorm doet ontstaan. Dit beginsel is zuiver ornamentaal
en komt herhaaldelijk voor in de composi-
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STEL VAZEN EN PULLEN, EIGENDOM VAN MR. H.K. WESTENDORP TE AMSTERDAM.
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ties van Colenbrander. In de versieringen der Maori's en bij alle primitieve volken
wordt met blijkbare voorliefde deze wijze van versiering betracht.

STEL PULLEN EN VAZEN. EIGENDOM VAN DR. C. HOFSTEDE DE GROOT.

En dan, gegrond op datzelfde beginsel, is er nog een andere wijze, als het beeld
schijnt neergezet om de voorstelling zelf, argeloos en groot, maar zoo gebonden en
ingehouden, dat de ruimte er omheen het beeld eigenlijk vormt, waardoor het op
verrassende wijze karakter krijgt. Ook dit komt voor bij de Perzen, in de weefsels
der Kopten en in de wondere schilderingen der Chineezen.

RECLAMEKAARTJE VOOR DEN KUNSTHANDEL VAN M.W. GOUDEKET.

De kunst van versieren is bij de beschaafde volken van dezen tijd in een zeer laag
stadium. In weefsels noch op aardewerk, noch op eenig andere wijze, wordt het werk
der
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Ouden geëvenaard, en het is of al die treffelijke voorbeelden van voorheen in onze
musea, slechts dienen om onze armoede grooter te doen schijnen. Al onze kennis
van de kunstwerken van vroeger tijden, al onze bewondering voor het antieke, al
onze kunstscholen geven ons geen kracht tot het scheppen van versieringen, die ons
het verleden zouden kunnen doen vergeten.
Was het niet Crane, die, twintig jaar geleden, jonge schilders, die het toch niet ver
konden brengen, den raad gaf in de kunstnijverheid te werken?
Dit nu is de beteekenis van Colenbrander, dat hij geen ontwerpen maakte als zoo
menig ander, die niets beters konden doen, maar dat er in zijn werk voor het eerst
weer een ornament verschijnt, dat hoewel uiterlijk in niets overeenkomende met
werk van voorheen, toch in zijn wezen daaraan verwant is. Dat wat ornament tot
ornament maakt, dat onverklaarbare en onaanwijsbare verschijnt telkens spontaan
in zijn composities. Zoowel in zijn tapijten, waar het met overleg en na lang
overwegen wordt vastgelegd, als in zijn teekeningen voor aardewerk, waar het bij
ingeving komt, schitteren zijn vindingen, dezelfde, waardoor de Oude werken ons
zoo waardevol zijn.
In zijn ontwerpen ontwaren wij de eerst besproken wijze van versiering nimmer,
maar de tweede veelvuldig,
Bij zijn composities volgde hij alleen zijn instinct, onbelemmerd, niet steunende
op studie van vroeger eeuwen; vertrouwende op zijn goed geluk.

MOERAS

2. TAPIJTONTWERP VAN TH.A.C. COLENBRANDER.

De beide vazen uit het Gemeente Museum in den Haag, naast het bord
Constantinopel, vertoonen in het midden een versiering, waarvan beurtelings het
donkere en het lichtere figuur de aandacht wekt; tezamen vullen zij geheel het vlak,
de voet draagt figuren licht op donker, de top donkere lijnen op licht fond.
Op de voornaamste plaats dus de meest karakteristieke versiering, welke
ondersteund wordt door die van de andere deelen.
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Bij het bord rechts van het Tulpenbord zijn de vier bloemen met stengels en
bladederen zoo geplaatst, dat zij in het lichte fond een samenhangend figuur doen
ontstaan, waaraan dit bord zijn eigen karakter dankt.
De vlammende veelkleurigheid in Colenbranders compositie, zooals die voor-
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komt op het bord Constantinopel verraadt een overeenkomst met het futurisme; deze
uiting, zelf in wezen decoratief, vindt hier een aanrakingspunt in Colenbranders werk.
Bij het tulpenbord, waarvan het ontwerp en het bord zelf hier zijn afgebeeld,
verschijnt het wit tusschen de figuren in duidelijk waarneembare vormen; hierdoor
wordt het oog afgetrokken van de details, de aandacht gericht op de compositie en
gebracht op hooger plan.

LENTE

21. TAPIJTONTWERP VAN TH.A.C. COLENBRANDER.

Aan de tulp wordt ontleend het kleurenspel, maar de wijze waarop in den
natuurvorm de kleurenvlakken werken wordt overgebracht op het bord, zoodat dit
den indruk dien de tulp maakt weerspiegelt; de natuurvorm der plant is slechts de
aanleiding, de compositie is daarop geïnspireerd.
Bij het stel vazen, die het eigendom van den heer Mr. Westendorp zijn, is het
duidelijk dat Colenbranders kunst eigenlijk een kunst van versieren is, de statige
tulpenvormen in felle kleuren, omringd door de wapperende bladeren, bedekken het
lichaam der vaas. Zooals bij zonneschijn en wind een tulpenveld zich vertoont, zoo
spiegelen de naast elkaar staande monumentale vormen het weer. Toch is het echter
geen getrouwe afbeelding van de natuur, de afzonderlijke vormen zijn nauwelijks te
herkennen, de kleuren vervloeien en sterken elkander, de vormen grijpen in elkaar.
Het zijn vijf vazen, maar eigenlijk is het de zon en de wind op een bloemenveld
Het stel dat het eigendom is van den heer Dr. C. Hofstede de Groot lijkt op de foto
bezadigder en stiller, in werkelijkheid is het nog schitterender en van een warm
levendig geel; hier domineeren beurtelings de donkere dan weer de lichte figuren en
is er overeenkomst met een oud aziatisch tapijt door rijke kracht van kleur en vaste
begrenzing der vlakken.
Kleiner van afmeting is het stel Anjelier; bruin is de hoofdkleur met zwart en grijs
versierd; de vorm is rank en wel overdacht; de versiering in strenge kantige lijnen
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volgt en steunt de bewegingen van den vorm. Colenbrander zelf roemde hiervan de
uitvoering, die zijn bedoeling zoo juist weergaf.
Te korten tijd is Colenbrander gegund voor zijn werk in aardewerk; zijn rijke
verbeelding heeft hij niet kunnen uiten. De groote hoogte van een bezonken stijl
heeft hij niet mogen bereiken te midden van de drukke bedrijvigheid van de fabriek.
Dit is te betreuren voor den kunstenaar zelf, die in zich het vermogen voelde om het
vak hoog op te voeren en die bij voortzetting getoond zou hebben, dat niet ten onrechte
het oog van geheel Nederland op hem gevestigd was.
Vooral echter is dit te betreuren voor de Nederlandsche nijverheid, die hier weer
een kans kreeg om een wereldvermaardheid te verwerven door produkten, welke
door oorspronkelijkheid en schoonheid uitmunten.
Wanneer zullen stichters van een fabriek toch leeren, als zij een man gevonden
hebben, een uit duizend, dat dan de leiding niet
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aan hen, maar aan hem toekomt en dat het dure waardevolle werk altijd goedkooper
is en meer succes zal hebben dan het goedkoope waardelooze. Het verkeerde inzicht
van de leiders der fabriek was steeds de klip waarop de werkzaamheid van
Colenbrander strandde.

SERRE-BESCHILDERING NAAR ONTWERP VAN TH.A.C. COLENBRANDER, TEN HUIZE VAN MEVROUW
DIJK-MESDAG TE 'S GRAVENHAGE.

Het was juist de kracht van Colenbrander, dat hij niet kon bukken, dat hij zich niet
kon schikken in de als noodzakelijk voorgestelde bedriegerijen, die bij het verkeerd
opgevatte koopmanschap schijnen te behooren. Zijn werk was hem te hoog en zijn
taak te ernstig, dan dat hij iets de wereld zou inzenden, wat hij niet goed achtte, en
daarom leed hij liever schade en trok zich terug.
Toch zal zijn werk, gedragen door innerlijke kracht, eens de roem uitmaken van
Nederland en zal zijn arbeid, omdat het gemaakt werd door een Onbaatzuchtige, nog
toenemen in waarde, als veel van wat nu geprezen en bewonderd wordt reeds lang
verdord en vergaan zal zijn.

Colenbranders tapijten.
Klein is het aantal kunstenaars, wier werk het verdraagt, vergeleken te worden bij
het werk der klassieken, en toch alleen voor hen hebben wij bewondering, wier arbeid
bij ons de gedachte opwekt aan de Ouden. De onovertroffen kunstwerken uit Perzië
en Klein Azië dwingen eerbied af om hun verheven compositie. Het spelend vernuft
van de werken dier Grooten, de onuitputtelijke fantasie, de zuiverheid van hun doel
hebben ten allen tijde de kunstenaars geboeid. In hooge mate picturaal en in de
hoogste mate monumentaal, vereenigen zij op schitterende wijze in zich alles wat
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een Kunstwerk bezitten moet om tot het einde der wereld een keursteen te blijven
voor ware kunst.
Wat is nu de oorzaak, dat wij met die
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EETKAMER UITGEVOERD NAAR ONTWERP VAN TH.A.C. COLENBRANDER TEN HUIZE VAN MEVROUW
DIJK-MESDAG TE 'S GRAVENHAGE.
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PLAFOND VAN DE BIBLIOTHEEKKAMER UITGEVOERD NAAR ONTWERP VAN TH.A.C. COLENBRANDER.
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heerlijke voorbeelden voor oogen, met dezelfde werkwijze en hetzelfde materiaal
toch geen dingen kunnen maken daaraan gelijkwaardig. Het is dezelfde oorzaak
waardoor er nu niemand is die gedichten maakt als Dante of schilderijen als
Rembrandt. Het is de geestelijke hoogheid die nu niemand onzer bezit.

BETIMMERING EN BESCHILDERING NAAR ONTWERP VAN TH.A.C. COLENBRANDER. BIBLIOTHEEK-KAMER
TEN HUIZE VAN MEVR. DIJK-MESDAG, 'S GRAVENHAGE.

Lavater zegt in zijn Physiognomiek:
‘D i e g e e s t d i e l i c h t b r e n g t , w a a r h i j z i j n b l i k h e e n
wendt, den meester speelt, waar hij zijn voet neerzet,
die aantrekt, wanneer hij aantrekken, terugstoot,
w a n n e e r h i j t e r u g s t o o t e n w i l , d i e k a n 't g e e n h i j w i l
en alleen dat gene wil wat hij kan, die zich nooit
kleiner gevoelt, dan wanneer hij op het grootst is,
daar hij nog oneindig hoogere werelden vol genieën,
k r a c h t e n e n w e r k k r i n g e n b o v e n z i c h v i n d t ,h o e h o o g e r
hij zich in de hoogte opwaarts dringt alleenlijk zoo
vele hoogere hoogten ontdekt, dat genie, dat steeds
omhoog streeft, al krabbelen duizend tegenkrachten
daartegen aan om het naar den aardbodem neer te
drukken, dat oorspronkelijk genie welks denken
aanschouwen, welks gewaar-
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wording daad, welks daad onwederstreeflijk en
o n u i t d e l g b a a r i s ....’
Maar al worden er heden geen werken voortgebracht gelijk aan die uit de
heldentijdperken, toch herkennen wij met dankbaarheid in het werk van een
Colenbrander de werking van een geest daarmede verwant. In zijn tapijten voert hij
onze gedachten op nieuwe wegen, in zijn compositiën en kleur klinkt een nieuw
geluid, en zijn gevonden kleurtegenstelling heeft een persoonlijk en ongewoon
karakter. Nog herinner ik mij de wanhoop der lithografen, die voor hem drukten den
omslag van een kunsttijdschrift in blauw en geel - maar wélk een geel en wélk een
blauw! Die kleuren waren van een nuance, die zij niet kenden, en die ik later weervond
in een vijftiende-eeuwsche tegelmozaiekrand uit Delhi.
Al het werk van Colenbrander is zoo van een uiterste overwogenheid en vooral
in de kleur zoekt hij in de geheimzinnige nuanceering de verborgen harmoniën en
volgt daarbij een spoor, dat niemand heden betreedt.
Een tapijt ‘artisjok’ 2 bijv. is van een warm olijfgrijs groen en gedempt grijs wit.
Het lichte ornament staat in het midden als een vorstelijk wapen beheerschend het
geheele veld, het rafelt uit in lichte draden naar alle kanten, aan de vier hoeken het
meest en in het midden vaster. De donkere ondergrond vormt figuren in het
middenstuk en zijn door lijnfiguren verbonden, alleen in het midden is het grijswit
effen, overigens doorwerkt met stippen, lijnen en vlakken. De verrassende compositie
houdt de aandacht vast, wekt nieuwe verlangens en opent vergezichten.
Dit is de groote waarde van een goed ontwerp; probeer uw namaak Smirnasch
tapijt lang aan te zien, ge gaat walgen.
Bestudeer uw nieuwekunsttapijt, het verveelt. Zie het werk van namakers van
Colenbrander, het wekt tegenzin en wrevel. Al dat werk is waardeloos en onnut,
omdat het niets te zeggen heeft en slechts napraat.
Wie een tapijt wenscht van hooge innerlijke waarde, dat het oog boeit en den geest
verrukt, vrage het ontwerp aan Colenbrander zelf; hij leeft en werkt nog.
Naast Colenbrander als versierder van vazen, pullen en schotels, naast Colenbrander
als tapijtontwerper, zouden wij hem nog in een andere kwaliteit kunnen waardeeren
n.l. in die van interieur-kunstenaar.*)
En dan mogen wij het zeker betreuren, dat hij hierin niet verder is doorgegaan,
want hij zou een heilzamen invloed op de ‘moderne woninginrichtingen’ uitgeoefend
hebben.
De enkele opdrachten, die hem in staat stelden een interieur geheel naar zijn
inzichten te doen uitvoeren - zoowel de betimmering als de wandbekleeding, het
tapijt als de plafondbeschildering en de glas-in-lood vensters te ontwerpen - getuigen
van een zeer delicaten geest, van een grooten rijkdom van vormen. Het is dan ook
geen wonder, dat in een dergelijk interieur een chineesch meubeltje, een perzisch
lampje zich geheel op hun plaats voelen, dat zij volkomen harmonieeren met de
omgeving.
*) Volledigheidshalve hebben wij niet alleen Colenbranders aardewerk en tapijten, maar ook
enkele door hem ontworpen interieurs afgebeeld, en waar de schrijver van dit artikel deze
niet uit eigen aanschouwing kende, ze met een enkel woord toegelicht.
RED.
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Als wij zien wat hij, in zijn Haagschen tijd, voor enkele kunstvrienden maakte,
dan is het ons onbegrijpelijk, dat toen niet meerderen van zijn talent profiteerden óf zou hij zijn tijd zoover vooruit zijn geweest, dat men hem nu pas leert begrijpen
en waardeeren? Dit inderdaad is gewoonlijk het lot van groote kunstenaars.
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Jean François Millet,
door Anne Hallema.
De mensch.
Zie, een zaaier ging uit om te zaaien.

I.
Millet zien, dat is altijd weer eraan herinnerd te worden, dat het den mensch gezet
is, in het zweet zijns aanschijns brood te eten.

ZELFPORTRET (TEEKENING

1847).

Zijn leven was werken, zwoegen en ploeteren. Verdriet en kommer martelden hem
dubbel, als hij erdoor uit zijn werk werd geworpen en zij hem beletten, tot zijn arbeid
in te gaan. Zijn bezige boeren openbaren in hun moeizaam sloven, hoezeer Millet
zelf zuchtte in eigen hard werken.
Hij kende de werkpijn en de werksmart, die het gelaat groeven en het lichaam
krommen.
‘Je travaille comme un nègre pour tacher d'arriver avec mon tableau (les Glaneuses,
zie bl. 23)’, schrijft hij zijn vriend Rousseau.
Later, in een brief aan Sensier,*) den auteur van het standaardwerk: L a v i e e t
l ' o e u v r e d e J e a n F r a n ç o i s M i l l e t , zegt hij nog weer: ‘Je travaille comme
un vrai nègre pour arriver à terminer mon Veau.’
*) Van zijn vaders vriend gaf Charles Millet, de Parijsche architect, 'n loffelijk getuigenis. Zijn
oudere zuster, Madame Saignier verklaart, dat Millet altijd zijn kinderen voorhield, Alfred
Sensier lief te hebben en te eeren naast ‘le bon Dieu’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

Ziedaar den man! Comme un nègre!
'n Zwoeger, vol onuitsprekelijke droefheid, een Groot hart, vervuld van medelijden
met den slovenden mensch. Hij zegent den boer van het veld, die spit of zaait. In
erbarmende liefde wijdt hij zijn werkers.
‘Je suis paysan, paysan....’ klinkt het in een anderen brief aan Sensier. Hij is één
met zijn zwoegers en schaamt zich hunner niet. Hij noemt zich boer en het is zijn
koningschap. Ook zijn kruis!
‘L'art n'est pas une partie de plaisir. C'est un combat, un engrenage qui broie....’
Zijn hooge weg leidt langs distelige hellingen, waar hij uur op uur verwond wordt.
Zijn hart sleept langs vlijmende steenen en zijn bloed druipt hem na.
‘La vie est bien triste’, zegt hij tot Rousseau. Al vroeg sloeg hij den blik in het
kommerlijke bestaan van den aardeling en hij erkende eigen rouwkreet in de klacht
van Job: ‘Que le jour auquel je naquis
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périsse et la nuit en laquelle il fut dit: un homme est né.’
Toch laat hij zich door zijn troostelooze droefheid niet overmeesteren. ‘Il ne veut
pas passer pour un larmoyeur’. Hij kampt in den geest en zoekt worstelend den
vluchtheuvel, waar hij boven de doodsschaduwen kan uitklimmen.

LE NOURISSON (L'ENFANT MALADE).

‘On comprend aussi comment Dante a fait dire à certains de ses personages, pour
désigner le temps qu'ils ont passé sur la terre: L e t e m p s d e m a d e t t e ,’ schrijft
hij in dien brief aan Rousseau. Doch Jean François voegt eraan toe... ‘Enfin, allons
jusqu'où nous pourrons.’
Dàt is de man van het: ‘L'art c'est un combat.’ Daar is hij van vervuld, van den
strijd, dien hij elken dag heeft te voeren. Hij is als een krijgsman aan het front. Zijn
vijand rust nooit. Doch Millet waakt. Kijkt uit en laat niet toe, dat zijn wapen roest.
Hij is steeds weerbaar. Werkt als de goede boeren, wiedt ter bekwamer tijd en houdt
oog op zijn koren. Neemt geen rust, voor zijn oogst binnen is.
'n Groote ziel. Zeer van smart aangedaan. Hoe is hij verslagen als Rousseau sterft.
‘Pauvre Rousseau! son travail l'a tué,’ roept hij.
‘La tristesse et l'ennui me tiennent enveloppé à me mettre presque entièrement
incapable de travail,’ leest Sensier in zijn brief van oudjaarsdag 1867.
‘Voici déjà aujourd'hui huit jours qu'on l'a enterré.’ Zoo beweende hij zijn vriend.
Rouw bedrijvende toog zijn geest, beroofd van rust, naar het graf, waar ze hem
hadden gelegd. Als 'n oude Kelt van den voortijd, sleept hij stammen en rotsblokken
bijeen, om er 'n natuurmonument voor hem van op te richten, terwijl dagenlang de
droeve klacht door zijn verscheurde ziel voer: ‘Pauvre Rousseau.’
Jean François werd den 4 Oct. 1814 geboren. Vader Millet was boer te Gruchy,
wonende in de gemeente Gréville bij Cherbourg. Aan de bruisende zee in de omgeving
van eenvoudige landlieden, die met harden handenarbeid hun brood wonnen, bracht
de boerenzoon zijn jeugd door. Tot zijn twintigste jaar helpt hij zijn vader op de
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hoeve. Echter openbaart zich reeds vroeg zijn lust tot teekenen. Prenten uit den ouden
huisbijbel copieert hij. Ook brengt hij op het papier de dingen, die hij buiten
voorbijgaat: een boom, een stal, een bedelaar. Niemand zag er wat bijzonders in.
Zijn vader evenwel had veel plezier in de ambitie van zijn oudsten jongen en verbeidde
met ongeduld
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den dag, dat hij François kon missen bij zijn bedrijf en de jongere broeder oud genoeg
was, om hem te vervangen.
Op 'n mooien dag dan, als Millet twintig jaar is, gaan vader en zoon naar den
schilder Mouchel te Cherbourg. 'n Wonderlijk man moet 't zijn geweest. Evenwel
verraadt zijn liefde voor de werken van Teniers, Brouwer en Rembrandt zijn zuiveren
kijk op kunst. In de beide teekeningen, die de jonge Millet hem toonde, zag hij,
ondanks alle onbeholpenheid, een groot talent voor compositie; en den vader neemt
hij het kwalijk, dat die den jongen zoo lang bij zich hield en zegt hem, dat François
allen aanleg heeft, een groot schilder te worden.

L'ÉGLISE DE GRÉVILLE (TEEKENING).

In 1837 verlaat Millet Cherbourg en trekt naar Parijs. Met vol gemoed neemt hij
afscheid van de vaderlijke omgeving. Hij voorvoelt, dat de groote strijd gaat beginnen.
Hij komt op het atelier van Delaroche en schildert mythologische en bijbelsche
onderwerpen. Lang houdt hij 't er niet uit. 't Lag niet in zijn karakter dwang te
verdragen. Gelijk Rembrandt zocht hij spoedig zijn eigen pad. Met zijn vriend Marolle
bewoont hij 'n eigen atelier in de Rue de l'Est. Schraalhans is er dikwijls
keukenmeester en de nood dwingt hem, om tegen zijn zin dingen te maken, die hij
kan verkoopen. Echter houdt hij vast aan zijn ideaal en leest geschriften van Dürer,
Da Vinci en de brieven van Michel Angelo. Behalve zich te bevlijtigen eigen werk
voort te brengen, houdt hij zich belangstellend bezig met alles, wat er geschreven is
over de groote kunstenaars. Bovenal boeit hem, wat deze zèlf hebben gezegd. Hun
leven en werken zijn hem de spiegel, waarin hij tot zijn troost eigen worsteling ziet
weerkaatst. Echter 't sterkst leeft in hem zijn verlangen naar Normandië met zijn
boeren en visschers in de eenzaamheden van het breede landschap. Hij componeert
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een stuk van de gevangenschap der Joden in Babylon: gelijk de balling uitzag door
zijn open vensters tegen Jerusalem aan naar de heerlijke stad der vaderen, zoo keek
Millet in vertering van heimwee uit naar de ruimten van Gréville. Hoe riepen de
wolktorens, die achter de atelierramen blonken in den kostelijken hemel, hem weg
naar buiten, naar den ruischenden boom van het veld, waar de kudde dwaalt en de
boer zijn hooibergen stapelt!
Na ruim tien jaar komt hij uit met: ‘Le Vanneur.’ De zoon van den landbouwer te
Gruchy heeft zichzelf gevonden.
Te midden der wereldstadgeruchten vernam hij de stem van het veld. De metropool
kon hem in de maalstroomen niet meevoeren. Hij streed en overwon.
In 1849 verlaat hij Parijs en woont te Barbizon aan den zoom van het woud van
Fontainebleau. Hij voelt zich 'n verloste. Hier beschouwt hij in de vlakten den harden
kamp van den landman en lijdt dag en dag naar den geest den zwoegenden arbeid
mee van den mensch, die in het zweet zijns aanschijns het dagelijksch brood wint.
Hij ziet het landschap als 'n slagveld, waar de boer krijger is. Eigen innerlijke
worsteling erkent hij in de pijnlijke bewerking der ruwe aarde. De smart zengt hem.
Van twijfel wordt hij doorboord.
‘La douleur est peut-être ce qui fait le plus fortement exprimer les artistes,’ wordt
hem de ziel ingebeten. In de ontberingen, waarmee hij zijn heele leven bijna heeft
te kampen, wordt hij meer en meer verinnigd met de arme veldbewerkers in hun zorg
en kommer. Hij is een zwoeger, miskend en ongeacht. Pas laat komt de volkomen
erkenning van zijn oprecht werk.
Hij wil één zijn met allen die lijden. Elke dag heeft zijn eigen doorn. Als de strijders
van het veld staat hij in zijn vlammenden arbeid. - Comme un nègre! - En als de dag
is gevloden en d'avond den landman ontheft van het harde sloven, dan is er voor den
kunstenaar nog geen rust. Gelijk Dante bereidt de Eenzame zich dan tot den kamp,
waartoe hij wordt aangevuurd. Zijn werk laat hem niet los. Hij is nooit gereed. De
scheppende geest is steeds vaardig en doet met iederen zucht de warende gestalten
zekerder uittreden. 't Is, of hij zwerft over 'n trage massa, flauw van beweging.
Ondoorschijnend en vormloos. Maar hij rust geen tel, stort zich in den slijmerigen
klomp, boort tot in het hart, woelt en roert, richt zich op en schiet uit, om de leden
in vrijer sfeer te strekken. Hij vliegt op in de ruimte, zuigt zich zat aan vrijheid en
zwaait dan weer terug in de woeste pap, die leven vraagt en vorm.
O! Dit heilig moeten van Millet! Het is zijn kruis en zijn kroon.
Echter, hoewel hij te Barbizon de landelijke omgeving vindt, die zijn kunst
behoefde, vergat hij niet zijn heerlijk woest en eenzaam Normandië. Er blijft in hem
'n heimwee rouwen naar het vaderlijk land van zijn jeugd.*) In 1854 trekt hij er heen
voor een maand. Doch blijft vier maanden weg! Gruchy vindt hij leeg. Vader is lang
al dood. Grootmoeder en moeder zijn sinds eenigen tijd niet meer. Alleen zijn oudste
zuster en één van de broers ontmoet hij.
Er leeft een ander geslacht, dat hem niet meer eigen is. ‘Les anciens témoins de
sa jeunesse reposaient sous le gazon du cimetière.’
Millet is vreemdeling in zijn geboorteplaats. Zijn weg is er als tusschen graven.
Elders ligt zijn bestemming. Weemoed overstelpt hem. Hoe droef is 't leven. Zoo
hopeloos. 'n Nameloos wee doorvlijmt zijn hart. Hij voelt zich diep gewond. Wat hij
*) Het verlangen naar zijn geboortegrond is nooit in hem gedoofd. Nog in een brief aan Sensier
van den 12 Aug. 1871 schrijft hij: ‘Oh! encore un coup, comme je suis de mon endroit!’
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waande te vinden, is voorbij gegaan. De heerlijkheid van zijn jeugdleven verging.
Zal voortaan als een paradijsdroom in zijn herinnering bestaan. Diep zit de dolk van
het heimwee hem de ziel ingeboord en steekt een wonde, die eeuwig zal bloeden.
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Hoe herleeft zijn vervlogen jeugdleven, als hij weer al de dingen aanschouwt van de
wereld, waarin hij tot zijn twintigste jaar verkeerde. Naar den geest legt hij er beslag
op en maakt het tot zijn geestelijk erfgoed. Zoo komen er de teekeningen van de
hoeve, stal, tuin, weide; van het kerkje te Gréville, waarin hij werd gedoopt, van
waaruit zijn ouders en grootmoeder grafwaarts werden gedragen. Op 'n avond keert
hij terug van zijn zwerftochten. Over het luisterstille schemerland galmt het Angelus.
Millet staat bij de deur van de kleine kerk van Éculleville. Treedt binnen. Bij het
altaar knielt een grijsaard en bidt. De zwerver wacht en als de oude zich opricht,
klopt hij hem op den schouder en noemt zijn eigen naam: François. 't Is abt Jean
Lebriseux, Millets oude meester.

LE BOUT DU VILLAGE À GRÉVILLE (1866). VERZAMELING VAN MEVROUW H. KRÖLLER, 'S GRAVENHAGE.

‘Ah, c'est vous, mon cher enfant.... le petit François,’ en weenend omhelzen zij
elkaar. Dan vraagt de oude:
‘Et la Bible, François, l'avez-vous oubliée? Et les psaumes, les relisez-vous?
‘Ce sont mes bréviaires,’ is het antwoord, ‘c'est là que je puise ce que je fais.’
Bij den dood van den schilder werd onder de werken in zijn atelier ook gevonden:
‘Église de Gréville (bl. 15).’ Evenals zijn vriend Rousseau geloofde Millet, dat 'n
schilderij nooit àf is. Heeft hij, bij 't weer en weer arbeiden aan het vriendelijk kerkje,
zich
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innerlijk verheugd in de dingen van zijn kinderjaren? En zich versterkt en getroost
gevoeld bij de herinnering aan de ontmoeting met den braven abt Lebriseux, die bij
de scheiding hem zegende met het woord:

VIGNERON AU REPOS (PASTEL, MESDAGMUSEUM, 'S GRAVENHAGE).

‘Où j'ai semé, il a poussé; c'est vous qui récolterez, mon enfant.’
Twintig jaar heeft Millet na zijn bezoek aan Gruchy nog gewerkt. Den 20 Januari
1875 sterft hij te Barbizon. Hij is even 60 jaar oud. Rousseau ligt dan reeds ruim
zeven jaar in het graf.
Kort voor zijn dood werd vlak bij de sterfkamer van den meester een hert door
jagers afgemaakt. Millet had nooit van de jacht gehouden. Getroffen door deze
gebeurtenis, sprak hij:
‘C'est un pronostic; ce pauvre animal, qui vient mourir auprès de moi, annonce
sans doute que, moi aussi, je vais mourir.’
Kalm en waardig zag hij het einde tegemoet. Hij had gestreden. Voor zijn kunst
had hij zijn leven gewaagd. 'n Nieuw woord was door hem gesproken. Zijn werk zou
niet voorbijgaan. De dood had voor hem geen verschrikking meer. In den morgen
van den 20 Januari om 6 uur gaf hij den geest.

II.
‘Treed in de voetstappen van je vaderen, François! Hebben zij jou geen voorbeeld
van rechtschapenheid nagelaten! Hoe groot ook het verderf mag wezen, zijn er niet
nog eenige schoone zielen, die onder de
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anderen als rozen lichten onder de doornen!’
Dat is de stem van de grootmoeder van Millet, die hem, méér dan zijn moeder,
opvoedde, wijl deze met den vader uittoog in den arbeid van den boer.

L'HOMME À LA HOUE (PASTEL).

‘Wacht je, dat je geen slechte daad doet, al zou de koning 't je ook vragen....’
Zoo schrijft de nobele oude; zoo zal zij in haar echt patois van Normandië haar
kleinzoon den weg des levens hebben gewezen, toen hij nog de wereld aanzag voor
een paradijs en speelde in de wilde vlakten vol natuur-romantiek van Gréville.
Als François twaalf jaar is, leert hij latijn en leest spoedig den Bijbel en Virgilius
in die taal. In de kleine huisbibliotheek vindt hij heiligenlevens en Augustinus'
bekentenissen. Voorts sprookjes, spookhistories en vrome legenden. Zijn vader is
een streng, rechtvaardig man. Geacht in zijn omgeving. Hij is voorzanger in de kerk
en leidt 'n choor. In boetseeren en houtsnijden schijnt hij genoegen te hebben getoond.
Van dezen vader getuigt de grootmoeder: ‘Ik herinner me, dat hij jou op 't hart
drukte, nooit een goddelooze daad te plegen en er naar te trachten, God in gedachte,
woord en werk te prijzen.’
Er is op de hoeve te Gruchy ook 'n oudoom. Vóór de Revolutie van '89 was hij
priester en droeg later bij den landarbeid nog steeds zijn geestelijk kleed. Den jongen
Millet verscheen hij als 'n mythologische held.
‘Een Herkules in kracht,’ getuigt de kunstenaar later van hem, ‘een uitmuntend
hart.’
In zoo een patriarchale afzondering bracht Jean François zijn eerste levensjaren
door, terwijl rondom 't stille gehucht, waar hij woonde, een wilde en troostelooze
natuur lag, grimmig in granietrotsen en woest in eindelooze heidevelden. Hier stond
een eenvoudig volk in hardnekkigen kamp, om den stuggen bodem het brood van
den dag te ontweldigen.
In deze woeste eenzaamheid vervuld van donkere scheppingsgeruchten spraken
eeuwige dingen tot de ontvankelijke ziel van den jongen boer.
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‘J'ai semé,’ sprak abt Lebriseux. De grootmoeder van François zou 't ook hebben
mogen zeggen*). ‘La Bible.... c'est là que je puise ce que je fais,’ was 't antwoord van
Millet geweest.
Hij is dan 40 jaar. De bange Parijsche tijd ligt achter hem. In zijn kunst heeft hij
zijn eigen uiting reeds gevonden. ‘Le Vanneur’ en ‘Le Semeur’ zijn geopenbaard.
Ook de ‘Moissonneurs’, ‘Un Berger’, ‘Les

*) Deze grootmoeder, Louise Jumelin, schreef haar ‘cher enfant’ den 10 Jan. 1846, toen hij aan
zijn Saint Jérôme arbeidde: ‘Suis l'exemple de cet homme de ton état qui disait: “Je peins
pour l'éternité”... avec saint Jérôme, pense incessamment entendre la trompette qui doit nous
appeler au Jugement’.
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Botteleurs’. Zijn ‘Agar et Ismaël’ is geschilderd.
't Zaad, dat in het hart van den zoon van Normandië werd gezaaid, begon vrucht
te geven, honderdvoud. En als nog wat jaren later, hij geheel de man, de schilder is
geworden, die hij bestemd was te zijn en hij de moeilijke vaart volbrengt door de
wereldbranding; als hij gevochten heeft voor zijn kunst en hardnekkig volhardt in
zijn eerlijke overtuiging, in de booze aanvechtingen staande als 'n rots in het tuimelend
gewoel der wateren, dan verklaart hij waardig zijn meening en zegt:
‘Ook ik zie de bloemen, waarvan Jezus zei: I k z e g U, d a t o o k S a l o m o i n
al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest als een van deze.
Ik zie wel den stralenkroon van Herfstleeuwentand en de zon, die daar ginds, ver
aan gene zijde van het land, heur heerlijkheid uitstraalt in de wolken. Maar ik zie
óók in de nevelende vlakte de ploegende paarden en op 'n steenige plaats een
afgebeuld mensch, wiens hoest men den ganschen dag heeft gehoord en die voor 'n
oogenblik zich tracht op te richten, om adem te scheppen. Deze gebeurtenis is van
schoonheid omgeven.’*)
't Woord des levens, van barmhartigheid en genade, dat door zoo eenvoudige
lippen François werd toegesproken in Normandië, gedijde wèl en werd tot geest en
leven in den kunstenaar Millet.
Ja, hij was open voor de gloeiende pracht der natuur en aanschouwde met innerlijke
verheuging de schepping van God als een aanbiddelijk wonderwerk. Maar onder de
praal van de blinkende paradijshemelen zag hij het zwoegend kind van Adam, krom
en belast als 'n veroordeelde in zijn arbeid en smartelijk vlijmde de vraag door zijn
hart: Waarom! Waarom!
Echter, hoewel van twijfel doorspijkerd, werd zijn bange klacht niet aangeblazen
tot de kreet van een opstandeling. Millet, de bedroefde, beweende de rampvolle
menschheid, maar in den regenboog van zijn tranen aanschouwde hij de Liefde van
den Schepper voor het werk van zijn hand.
Dan, opgeroepen uit zijn staat van verslagenheid en blij vervuld van hoop en
verwachting, greep zijn tastende hand het penseel en Millet schreef in de
verbeeldingen van zijn verven, het verhaal van zijn duistere innerlijke worsteling en
stralende overwinning.
Zoo ontstonden zijn ‘L'Homme à la houe’*) en de ‘Vigneron au repos;’ ‘Le Semeur’
en ‘Les Glaneuses.’ Zijn arbeidende mannen en vrouwen van het Fransche land. Zoo
kwam hij, vechtende, tot de dramatische plastiek van zijn wijde schilderijen. Vervuld
van innerlijke ontferming met de zwoegers van den akker, de werkers, die hem
voorbijgingen in de straten van Parijs en aan de haven van Cherbourg, terwijl hij
zich machteloos wist om hun nood te lenigen, is de nobele Normandiër de uitbeelder
geworden van wat hij noemde: ‘Le cri de la terre’.†)
Zijn werk is het heerlijk epos, dat den harden kamp verhaalt van den man, die het
brood der aarde voortbrengt.
*) Brief 30 Mei 1863 aan Alfred Sensier naar aanleiding van zijn ‘Homme à la houe’.
*) Deze ‘afgebeulde mensch, die voor een oogenblik zich tracht op te richten, om adem te
scheppen,’ brengt U in herinnering den Ierschen boer in Kerry, die, leunend op zijn spa tot
Robert Blatchford zegt: ‘... ik ben een arme man en i k w i l d e n D a g d e s O o r d e e l s ’.
†) In zijn brief van 30 Mei 1863 schrijft Millet: ‘Cela n'est pas de mon invention, et il y a
longtemps que cette expression “le cri de la terre” est trouvée’.
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In de glorie van het onmeetlijke landschap geeft Millet den arbeidenden,
worstelenden mensch. Den werker, zwoeger. Die staande en werkende in den pronk
van den tooienden dag, het kruis van den harden veldarbeid draagt.
‘Comme un nègre!’
Zoo, als die eenzame slover op den akker in de majesteit van het schitterende licht,
stond Millet zelf in eigen werk. Ook hij had een woesten grond te ontginnen. Hij
ploeg-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

21

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

22
de, spitte. Wierp onder tranen het zaad uit.
Doch naar het lichaam in de vernedering zijnde, won hij naar den geest zijn
koningschap.
En werd François, de boer van Gruchy, de dichterschilder Millet, die wilde
schilderen gelijk ‘de Profeten hadden gesproken’.

III.
De wachtende moeder van Millet!
‘Oh! que n'ai-je des ailes pour m'envoler vers toi....,’ zoo schrijft ze hem. Ze is
ziek en eenzaam op de verre hoeve. Reeds jaren rust haar man op het stille kerkhof
van Gréville. Ook de wakkere grootmoeder werd er heen gedragen. In het begin van
1851 bezweek zij, zonder dat zij haar François had mogen omhelzen. Voor hem was
haar laatste zucht en gebed geweest. Millet ging rond met 'n verslagen ziel.
‘Ah! je n' ai pu la revoir!’
't Zijn donkere tijden. Na de omwenteling van '48 is Frankrijk tot in zijn verste
uithoeken in onrust en gisting. De welvaart is gebroken. 't Koren duur. Bedelaars en
vagebonden maken de wegen onveilig. Vooral afgelegen streken hebben veel te
lijden van het zwervend gespuis.
Millets moeder is zeer ontroerd. De armen in haar omgeving leven in ellende en
gebrek. Haar liefdadigheid kan den nood niet lenigen. Geheel is zij bedroefd en haar
machteloosheid is haar een dagelijksche marteling. De nacht brengt geen rust; de
slaap wijkt van haar oog. Onrustig woelt zij heen en weer in de nachtelijke
eenzaamheid en het spookt door haar brein, hoe ook François zal moeten zuchten en
bewogen zijn om de droeve dingen, die de wereld ontzetten.
‘Il ne me reste plus qu'à souffrir et mourir’, klaagt de droeve ziel. ‘Mon pauvre
enfant, si tu pouvais venir avant l'hiver.’ Ook François wacht. Zijn zuchten gaan uit
tot de Eenzame op de vaderlijke hoeve te Gruchy. Maar zelf kan hij niet komen.
Eigen ellende bindt hem aan de plaats, waar hij woont. Als Prometheus weet hij zich
‘aan een rots geklonken en tot dwangarbeid veroordeeld.’ De zorg voor het dagelijksch
brood is hem als 'n arend, die hem dag aan dag de lever wegvreet en zijn ziel vervult
met ontzetting en doodsdroefheid.
Zoo wachten zij twee jaren. Altijd hopend, dat het op een dag zal gebeuren. Dat
hij vrij wordt en François naar zijn moeder mag snellen....
In '53 sterft zij. Haar zoon had ze niet weergezien!
Enkele jaren later, in '61, exposeerde Millet zijn schilderij ‘L' Attente.’ Weinig
werd toen begrepen, hoeveel leed er door het hart van den kunstenaar was gevlijmd
en hoe groot een smart was gedragen door zijn oude moeder in de eenzame hoeve
te Gruchy, eer de schilder tot deze verbeelding kwam. In het Tobiasverhaal had hij
den balsem gevonden voor zijn gewonde ziel en in den bedroefden blinde en zijn
vrouw, die ‘allen dag buiten op den weg ging door welken haar zoon vertrokken
was,’ het smartleven van zijn wachtende moeder erkend.*)
*) Naar aanleiding van den brief van de moeder van Millet schrijft Sensier: ‘Ce n'était pourtant
qu'une pauvre paysanne, la femme qui écrivait des paroles si touchantes; mais, créature naïve
et tendre, elle jetait un cri de détresse avec l'accent d'une M a t e r d o l o r o s a . Ne nous
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‘Ik drukte haar de oogen toe en een namelooze smart overmeesterde mijn hart’, zegt
Augustinus, als de ziel van Monnica van het lichaam is verlost. Met den dood van
zijn moeder treedt hij 'n nieuw leven in. De tijd van zoeken en afdwalen ligt achter
hem. Wat nog onzeker in hem mocht wezen, niet dit, dat hij had leeren liefhebben
de Schoonheid, die van vroeger is en toch altijd nieuw blijft. Hij treedt uit en voor
zijn ontluikend oog rijst de hemel met de sterren. Hoewel zichzelf soms tot zwaren
last, bestijgt hij het pad, dat naar boven leidt en zoekt het onvergankelijke goed.
Ook voor Millet beteekenden het lijden en

étonnons pas qu'un de ses enfants ait résumé en lui l'ardeur religieuse de l'aïeule et la tendresse
de la mère’.
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de dood van de beide moeders te Gruchy het ingaan tot een nieuw bestaan. In smart
en tranen werd zijn liefde wedergeboren.
Voortaan had hij zijn geliefden niet meer te zoeken hier beneden op de aarde. De
blik werd naar boven gespannen.
Deze tijd van kommer en zorg en verbreking der banden, die hem aan het aardsche
en tijdelijke knoopten, is de wordingsperiode van den Millet, die zich een eeuwigen
naam verwierf. In deze dagen schept hij zijn Zaaier!

LES GLANEUSES.

Millet, de wordende kunstenaar, ging in tranen en rouw. Jammerlijke tijden, een
verscheurd Frankrijk! Zijn dierbaren sterven. Dagelijks verkeert hij in nood en zorg.
In zijn kunst wordt hij aangevallen, gekleineerd, verworpen. Hij wordt gesmaad,
miskend, gescholden.
Echter, ondanks alle tegenkanting houdt hij vol en stuurt met vaste hand op zijn
doel aan.
‘La Bible et les psaumes, ce sont mes bréviaires.’, sprak hij tot den ouden abt te
Gréville. 't Zal vooral in deze donkere dagen zijn geweest, dat hij in het oude Woord
zijn troost en rust zocht. Vond misschien toen de boer van Normandië in de
omdwalingen der Hebreeuwsche herders van Genesis door de woestijnen van Syrië
en Egypte zijn eigen beproevingen! Ging toen zijn oog open voor de arenlezende
Ruth en voor Hagar, die haar stem opheft en weent en zich omwerpt, dat zij haar
kind niet zou zien sterven!
Stond de herder van Normandië en der vlakten van Barbizon voor hem op in de
schapenweidende Patriarchen en werd voor hem de waterputtende boerin uit zijn
omgeving de Rebekka, die, haar kruik op den schouder, den knecht van Abraham
op den avondtijd tegemoet trad!
Hoor Millet, als hij in den schemer over
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het veld naar huis keert met 'n paar vrienden en zij een herder ontmoeten.
‘Hoe schoon!’ jubelt hij los. ‘In de onmetelijke natuur schijnen de schepsels door
geheimzinnige banden met hun omgeving verbonden te wezen. Zie dezen scheper,
die, gehuld in zijn wijden, groven mantel, naar de hoeve terugkeert! Zijn donkere
silhouet tegen den hemel heeft iets buitengewoons. Hij schijnt tot 'n ander ras te
behooren en de simpele afstammeling van de groote bijbelsche herders te wezen.
Van Paschen tot St. Maarten slaapt hij onder den blooten hemel. Als zijn voorouders
leest hij in de lange zomernachten in het oneindige Boek des hemels, waarin de
sterren de letters zijn.’
Hoe 'n heilige blijdschap voer er door dezen Bedroefde, voor wien soms het zwerk
scheurde en de gouden poorten van het Paradijs werden ontsloten. Want al lag in
deze dagen voor Millet de wereld rondom hem als een woeste baaierd, hij
aanschouwde toch de vlucht van den scheppenden geest, die als een arend rondzwierf,
zoekend een plek van ‘rust voor het hol van zijn voet.’

MADAME MILLET (TEEKENING).

In 'n worsteling op leven en dood, zooals onze vaderen die streden in de jaren,
toen de Spaansche geweldenaar hun aan de keel hing, werd Millet's hooge kunst
geboren.
In '48 komt hij uit met zijn ‘Le Vanneur.’ 't Volgend jaar vlucht hij met zijn gezin
voor de cholera, die in Parijs woedt, naar Barbizon. Jacques, de dierenschilder, volgt
hem. Corot en Rousseau wonen er reeds. Ook Diaz. Zoo zijn dan nu de groote werkers
van Barbizon in elkaars onmiddellijke nabijheid en in den tijd ontstaat een hooge
vriendschap naar den geest en stichten zij een geestelijke republiek met hechter
grondwet dan ooit eenig aardsch rijk kreeg.
Millet voelt er zich thuis, vindt de omgeving prachtig. ‘Mon Dieu, Mon Dieu, que
c'est beau,’ zoo had hij Barbizon den 14 Juni 1849 begroet. Hier in zijn eenvoudig
huisje, omrankt van klimop, kan hij gedijen. Leeft hij in vredig gezinsgeluk met
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vrouw en kinderen.*) Achter in den wilden tuin staat de schuur, die hij tot atelier heeft
ingericht. Ver rondom is het woud met de machtige stilte, die de ziel aangrijpt en
verslaat. Ginds wijkt de breede vlakte met den eenzamen herder om den zaaier. Op
den horizon verheft zich de toren van Chailly...
Hier, aan den zoom van het bosch van Fontainebleau kan de arend der
Normandische rotsen zijn vlerken ontplooien en uitzweven in de onmetelijke ruimten
van het Bekken van Parijs.

*) Millet is tweemaal gehuwd geweest. Zijn tweede vrouw heette Catherine Lemaire, van Lorient
(Bretagne). Sensier zegt: ‘....une jeune fille l'aimait en silence; il finit par le savoir, et il épousa
celle qui devait être la mère de ses enfants et la compagne dévouée de toute sa vie.’
Zij vlucht met hem in 1849 voor de cholera naar Barbizon en volgt den schilder in 1871 met
de negen kinderen naar Cherbourg, als de Duitschers hun dorpje bezetten.
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Uit de geschiedenis der Joden in Amsterdam,
door J.M. Hillesum.
De Joden in Amsterdam worden in twee gemeenten onderscheiden, de Portugeesche
en de Hoogduitsche gemeente. Tot de Portugeesche gemeente behoorden
oorspronkelijk de Marranen (schijn-Christenen) uit Spanje en Portugal, die, aan de
vervolging der inquisitie ontvlucht, in Amsterdam, omstreeks het jaar 1593 een
veilige wijkplaats gevonden hebben.

CHACHAM MENASSEH BEN ISRAËL

(1604-1657), N. REMBRANDT.

In 1596 willen deze marranen in Amsterdam in het huis van Don Palache, consul
van Marocco, den Grooten Verzoendag plechtig vieren, worden evenwel door den
schout met zijn rakkers, die in den waan verkeeren, dat hier papen een verboden
bijeenkomst houden, plotseling overvallen en eenigen van hen gevangen genomen.
Door het flink optreden van Jacob Tirado, die burgemeester en schepenen wijst op
het groote voordeel, dat de Joden, indien zij zich in Amsterdam mogen vestigen, der
stad konden aanbrengen, worden de gevangenen al spoedig los gelaten en mogen zij
in Amsterdam gevestigd blijven. Gedurig komen nu meer marranen en Joden, die
zich in het Zuiden hadden schuil gehouden, afkomstig uit Spanje en Portugal, maar
ook van het eiland Madeira en uit Italië, naar Amsterdam.
Het spreekt vanzelf dat deze vreemdelingen het gemakkelijkst in de nieuwe wijken
woningen kunnen vinden. De Christenbewoners trekken nu langzamerhand uit de
nieuwe buurten weg, omdat deze hun met al die Joden niet deftig genoeg meer
toeschijnen. Rembrandt en Pieter Codde daarentegen hebben geen bezwaar om naar
hartelust te genieten van den pitoresken aanblik dier straten. Zoo ontstaat er vanzelf
een Jodenwijk, bestaande uit Breestraat, Houtmarkt, Houtgracht en Vlooienburg. Na
de vergrooting der stad in 1598 komen hier nog Uylenburg, Marken, Houttuinen em
omgeving bij.
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Voor de flinke Amsterdamsche kooplieden, zegt een onzer geschiedschrijvers,
zijn deze vreemdelingen met hun relatiën in den Levant, met hun aangeboren
handelsgeest en hun onvermoeiden rustloozen
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arbeid welkome gasten. En wat niet het minst bijdroeg tot de goede gezindheid, was,
dat die mannen, vrouwen en kinderen dan toch even goed als de protestanten
slachtoffers waren geweest of gevaar hadden geloopen van de Spaansche inquisitie.
Onder de nieuw-aangekomenen bevinden zich niet alleen rijke kooplieden, maar
ook geleerden en staatslieden, mannen, die uitgeblonken hadden in kunsten en
wetenschappen, want niet alleen om hun rijkdom men maar ook om hun intellectueele
meerderheid waren de Spaansche Joden en Marranen der geestelijkheid een doorn
in het oog geweest.
Ook geestelijken, die, het veinzen langer moede, hierheen gevlucht waren, behooren
tot deze marranen.
Dr. Orobio de Castro, een Amsterdamsch geneesheer uit de tweede helft der 17de
eeuw, schrijft:
Zeer veel Kannuniken, Inquisiteurs en Bisschoppen zijn van de Joden afkomstig.
Velen zijn Joden in hun hart maar om tijdelijke goederen veinzen zij Christenen te
zijn, vanwelke eenigen een inkeer krijgen en wegvluchten zoo zij het kunnen. In
deze stad Amsterdam hebben wij monniken, die de afgoden verworpen hebben,
Augustijnen, Franciscanen, Jesuiten, Dominicanen. In Spanje zijn Bisschoppen en
aanzienlijke monniken, welker ouders broers en zusters in deze en andere steden
wonen, om het Jodendom te kunnen behouden.
De Marranen verlangden in Holland slechts rustig te mogen wonen en vrije
uitoefening van hun godsdienst, waarvoor bijna iedere familie onder hen hare offers
aan de inquisitie had gebracht. Deze vrije uitoefening van religie kon hun evenwel
niet zoo opeens maar tenvolle worden verleend. In een tijd toen vrijheid van
godsdienstoefening zelfs aan verschillende Christelijke sekten, welke niet tot den
Gereformeerden staatsgodsdienst behoorden, nog geweigerd werd, ging 't zeer
moeielijk den Joden deze vrijheid wel te schenken. Niettegenstaande het adres van
de professoren der theologische faculteit te Leiden gunstig voor de toelating der
Joden geluid had, zorgden verschillende predikanten van den Gereformeerden
staatsgodsdienst er wel voor, dat de regeering den Joden niet te veel vrijheden
toestond.
De kerkeraad van Amsterdam was bizonder waakzaam en maakte het den
magistraten met hun herhaalde klachten omtrent de Joden niet weinig lastig: ‘als
daer seyn, die scholen houden, besnijdenissen doen, Christen-dienstmeiden houden,
Christenen verleyden.’ Ook de synode klaagde onophoudelijk over deze snoode
misdaden der kinderen Israëls. En de regeering was wel gedwongen met deze klachten
rekening te houden. Eerst op 8 Juli 1619 werd den Joden door 's lands Staten verlof
gegeven om een o p e n b a r e synagoge te stichten. (Vóór dien tijd waren er reeds
twee synagogen maar deze werden oogluikend geduld.) Wat er over dit verlof te
doen moet zijn geweest bewijst het besluit door de Staten van Holland 5 maanden
later genomen. Bij resolutie in dato 13 December 1619 werd door de Staten van
Holland omtrent de Joden bepaald:
‘Alle steden mogen zulke keuren maken hetzij met hen bij den anderen te doen
wonen af te sluiten of niet, als hun belieft.’
Door deze resolutie, zoo wreed voor de Joden in hare gevolgen, werden de
stedelijke regeeringen oppermachtig verklaard in alle aangelegenheden hare Joodsche
onderdanen betreffende.
Dezelfde staten van Holland verklaarden bij resolutie van 12 Juli 1657:
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‘Joden zijn waerlijk onderdanen van Haer Gr. Mog. en ingezetenen der
Nederlanden, en jouisseeren daarom van de tractaten en voorrechten van dezen Staet
voor de ingezetenen bedongen.’
Door dit besluit, waartegen regeeringen van andere landen hun bedenkingen
inbrachten, hebben de Staten van Holland inderdaad getoond zeer hoog boven de
publieke opinie dier dagen te staan, maar dit
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neemt niet weg, dat door deze resolutie slechts de Joodsche k o o p l i e d e n , en wel
de groothandelaren onder hen, tegenover het buitenland in bescherming werden
genomen. In en tegenover het buitenland waren de Nederlandsche Joden reeds lang
vóór 1657 Nederlandsche burgers. In Nederland zelf was dit evenwel volstrekt niet
het geval, omdat aldaar hun burgerschap geheel afhankelijk gesteld was van de
stedelijke regeeringen, die rekening moesten houden met den machtigen invloed der
kerk en der gilden.
Toch had deze decentralisatie van het gezag wel degelijk ook voor de Joden hare
zonnezijde. De Staten, aldus Prof. Fruin, konden niet meer dan afkondigen, het ten
uitvoer leggen stond aan den plaatselijken magistraat. De gemeene landsregeering
kon de overheid eener stad niet dwingen te doen wat zij niet goedkeurde. Oogluikend
kon de stadsregeering gedoogen wat de Staten bij hun plakkaten op het strengst
verboden. Een algemeene vervolging was dus niet aan te richten, tenzij de overheden
van al de steden ze wenschten en dat kon natuurlijk slechts zelden het geval zijn. De
koopsteden, en Amsterdam in het bijzonder, wachtten zich wel de nijvere dissenters
uit haar midden te verjagen naar die steden, die tot de vervolging de hand niet wilden
leenen. De verbrokkeling van het gezag redde op deze wijs de bedreigde vrijheid.
‘Amsterdam was de eerste stad, alwaar de geloofsijver van het kussen raakte en
de plakkaten ontdoken werden. Nu was hun kracht voor goed gebroken. Iedere
koopstad, die haar onrechtzinnige burgers niet naar Amsterdam wilden zien verhuizen,
moest wel het voorbeeld van die gevaarlijke mededingster volgen, en toelaten wat
de plakkaten verboden. Alom herleefde de vrijheid in strijd met de wet en met het
publiek gezag....’ (Verspreide Geschriften. Dl. I. p. 39)
Ter illustratie een feit dat te Middelburg plaats vond. Toen de dochter van den
Joodschen consul Ferro met haren oom Felix in den echt trad wendde zich de
gereformeerde kerkeraad met een scherp adres tot de magistraten der stad Middelburg,
opdat de stedelijke regeering het naar hunne meening ‘schandaleus en bloedschendig
huwelijk’ zou vernietigen. De regeering der stad Middelburg antwoordde:
‘Dat zij aan de Joden dezelfde vrijheid wenschten te geven, welke zij ook in andere
steden der vereenigde Nederlanden genoten en verwachtte van het consistorie, dat
het haar niet over deze zaak zou formuleren en bemoeien’.
Officieus was den Joden reeds vóór 1632 het uitoefenen van eenig beroep of bedrijf
in Amsterdam verboden. In dato 24 December 1629 passeerde notaris P. Carels een
acte waarin hij verklaart:
‘Dat hij zich ter instantie van de gemeene winkeliers van taback, burgers deser
stede beneffens den E. Dr. Johan ten Grotenhuis schout derselver stede ende desselfs
dienaars van Justitie getransporteerd ende gevonden ten huisen ende an de personen
van de Portugeessen van de Joodsche natie binnen deser voorsz stede zich generende
met Taback vercopen ende daarvan open winckel houdende....
Dewelcke Heere schout door expresse last van de E. Heren Burgemeesteren deser
stede de gemelte joodsche natie heeft geinterdiceert ende strictelijk verboden sodanige
winckelneringen ende verkopingen van taback te exerceren, oock de winckels doen
sluyten ende teyckenen ende d'uithanghrollen van taback inhalen.
Gelijck hij oock zulx enige door sijner dienaars feytelijck selfs heeft gedaen doen.
Ende hen luyden voorts elk in 't bysonder hooghelijck belast, dat sij hem voortaan
van 't doen van zodanige neringe souden wachten opde verbeurte van de taback.
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Niettegenstaande datter enige verklaarden ende betoonde burger te zijn ende
Sustineerden volgende het burgerlijk regt sulx te mogen doen. Daarop den voorschreve
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schout replicerende tegen hen verclaarde, dat de gemelte Heeren Burgemeesteren
ende die van den gerechte eendrachtelijck verstanden, dat de gemelte joodse natie
sodanige winckel neringe van taback vercopen ook niet mochten doen, schoon zij al
borger waren, sonder argelist’....
Eerst bij keur van 29 Maart 1632 werd den joden officieel alle poortersnering
verboden, dat wil zeggen: het was hun niet toegestaan om in een der ambachtgilden
te worden opgenomen of een vakuitteoefenen dat onder een gildenband stond, of
openbare winckel te houden. De Joden mochten wel de inkoopsom als poorter betalen
maar de voordeelen daaraan verbonden mochten zij anderen over laten. Dus wel de
lasten maar niet de lusten.

CASPAR DUARTE, DICHTER EN JUWELIER TE AMSTERDAM, NAAR DE GRAVURE VAN LUCAS VORSTERMAN,
MET LAT. GEDICHT VAN HUYGENS.

En dat hieraan streng de hand gehouden werd, bewijst een mededeeling in het
resolutieboek van Heeren Burgemeesteren der stad Amsterdam in dato 29 April 1648.
‘'t Versoeck van Menasseh ben Isaël om hier te mogen houden open winckel van
Hebreeuwsche boeken is afgeslagen en ondienstig geoordeelt’.
Alleen die bedrijven, welke in nauw verband met de ritueele voorschriften van
hun godsdienst stonden, mochten zij uitoefenen zooals: slagerij, poelierderij, bakkerij.
Wanneer het eigen belang er mee gemoeid was dan waren de gilden zeer
verdraagzaam. Voorbeelden zijn hiervan tevinden in het gilde der doktoren, der
boekverkoopers en der makelaars. Vooral waren de Joodsche makelaars door hun
talenkennis als bemiddelaars tusschen de vreemde kooplieden bijna onmisbaaar.
Op 19 October 1658 werd bij den Hove van Holland goed gevonden om de Joden
niet admissable te stellen om als advocaat te worden geïmmatriculeert,
niettegenstaande de Joden wel aan de Hoogescholen in de rechten konden
promoveeren.
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Volgens een ordenantie in dato 1 Febr. 1667 mochten de Joodsche apothekers den
Christenen geen medicamenten verkoopen. Joden werden toegelaten als solliciteurs
of procureurs bij de lagere rechtbanken, daarentegen waren zij uitgesloten van alle
burgerlijke en militaire betrekkingen. Gelukkig stonden nog enkele ambachten, welke
niet onder een gildenband vereenigd waren, voor hen open. Zoo vonden vele onder
hen een middel van bestaan:
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(a) In de diamantindustrie, welke door de Joden uit Portugal eerst naar de zuidelijke
Nederlanden en vervolgens naar Amsterdam was overgebracht.
(b) In de Hebreeuwsche boekdrukkerijen welke tot op het einde der 18de eeuw,
bij duizenden exemplaren tegelijk, boeken aan het buitenland zouden afleveren.
(c) In de tabaks-spinnerij, -snijderij en -kerverij.
De Joodsche diamantbewerkers waren in gunstige conditie. Ofschoon er wel een
Goud- en Zilversmidsgilde bestond, een diamant bewerkersgilde was er niet. Reeds
vóór de Christelijke jaartelling, zoo vertelt Albert Wolf in zijn opstel ‘Etwas ueber
Juedische Kunst,’ vond een groot deel van de Joden in Alexandrië langen tijd zijn
bestaan door het slijpen van diamanten. Wanneer zij van hun arbeid huiswaarts
keerden waren zij verplicht zich te ontkleeden. Toen het handwerk aldaar verminderde
en den Joden het verblijf in Alexandrië minder aangenaam gemaakt werd,
verspreidden zij zich door de verschillende provincien van het Romeinsche rijk. Door
deze vluchtelingen is de kunst der diamantbewerking waarschijnlijk naar Spanje
overgebracht.
Edmondo de Amicis verklaart in zijn boek ‘Olanda’:
‘Van de zeer vele en belangrijke industriën kan ik toch niet geheel met stilzwijgen
voorbijgaan de diamantslijperij, de voornaamste der Amsterdamsche industriën, die
langen tijd in Europa een geheim der Joden van Antwerpen en Amsterdam geweest
is, waar zij nog steeds bijna alleen door de zonen der besnijdenis uitgeoefend wordt.’
Onder de eerstaangekomen Joden bevonden zich ook juweliers. We noemen slechts
Curiel en Duarte.

DE BIBLIOTHECARIS DAVID RAPHAEL MONTEZINOS, STICHTER DER LIVRARIA MONTEZINOS TE
AMSTERDAM, OP 22 DECEMBER 1916 OP 88JARIGEN LEEFTIJD ALDAAR OVERLEDEN.

De beroemde rabbijn Menasseh ben Israël, die bij zijn gemeente slechts een gering
salaris genoot, besloot in het jaar 1626 tot de oprichting van een Hebreeuwsche
drukkerij. Op één Januari 1627 verlaat een Hebreeuwsch gebedenboek, naar den
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Spaanschen ritus, zijn drukpers. Zoo wordt Menasseh de grondlegger eener industrie,
die weldra door geheel Europa om haar voortreffelijke, sierlijke tot op den huidigen
dag nog niet overtroffen drukken een groote vermaardheid zal verkrijgen, die tot op
het einde der 18de eeuw bij duizenden exemplaren tegelijk aan het buitenland zal
afleveren en niet alleen boekdrukkers maar ook lettersnijders en boekbinders volop
werk zal verschaffen.
Een geduchte concurrent van Menasseh ben Israël was de drukker en uitgever
Benbeniste. Er zat groot kapitaal achter deze drukkerij. Abraham ben Josua de
opperrabbijn der zustergemeente was haar cor-
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rector. Op deze drukkerij is ook opgelegd de beroemde Benbeniste Talmoed van
1644-45. De text hiervan is naar de ongecenseerde Italiaansche uitgave van 1545 en
hier en daar ook naar de Lubliner uitgave gevolgd. De anti-Christelijke plaatsen die
in de uitgave van Bazel waren weggelaten komen dus in deze uitgave wel voor. Wel
een bewijs dat de Joden zich hier vrij gevoelden.
Het derde hoofd van de door Menasseh ben Israël gestichte drukkerij was Joseph
Athias. Zijn uitgave van den Bijbel was zoo fraai en correct, dat de Staten van Holland
hem met een gouden keten en penning vereerden. Joseph Athias hield niet minder
dan 12 persen aan den gang en hij kon getuigen, dat uit zijn werkplaats meer dan een
millioen Engelsche bijbels naar Engeland en Schotland waren verspreid. Wanneer
we bedenken dat dit slechts één enkele van de Joodsche drukkerijen was, welke in
de 17de eeuw te Amsterdam in vollen gang waren, dan wordt ons de beteekenis dezer
industrie wel duidelijk.
Nog een enkel feit ter illustratie.
De magistraat der stad Breslau ontraadt in 1685 de oprichting van een
Hebreeuwsche drukkerij in de nabijheid van Breslau toetestaan. Hij verwacht hiervan
weinig succes:
‘weil in Holland zu Amsterdam drei starke judische Druckerijen seijn aus welschen
die Bucher zur See nacher Danzig und der Memel gebracht und damit die Juden in
Polen und Litthauen versehen werden.’
In de 17de eeuw werd met minachting neergezien op de bewerkers der tabak
(sigaren kende men nog niet.) Toen het gebruik van tabak begon toe te nemen en er
met de bewerking een behoorlijk loon viel te verdienen, begonnen ook de Christenen
zich op deze tak van nijverheid toe te leggen.
Ook voor de burgerklasse onder de Spaansche en Portugeesche Joden was de keur
van 1632 zeer onaangenaam. Onder deze immers bevonden zich vele nijvere
werklieden, zooals kleermakers, passementbewerkers, boekdrukkers, letterzetters,
diamantbewerkers goudsmeden, calligraphen. Ook enkele plaatsnijders van beteekenis.
In 1641 leefde in Amsterdam de plaatsnijder Salomo Italia Deze woonde in een gang
op Uylenburg alwaar hij een kamer gehuurd had ‘van seeckere portugiese
vrouwspersoon,’ die Italia aanklaagde omdat hij haar de huur niet betaalde. Van
Italia zijn twee portretten bekend, het portret van Menasseh ben Israël en van Jacob
Luda Leon, bijgenaamd Templo. Deze laatste was omstreeks 1641 rabbijn te
Middelburg en verhuisde van daar naar Amsterdam. Templo heeft niet alleen als
schrijver maar ook als artist naamgemaakt. Hij vervaardigde een model van den
tabernakel en van den tempel van koning Salomo. Dit laatste werd in 1643 door
koningin Henriëtte Maria van Engeland aangekocht. Templo vervaardigde o.m. ook
een ontwerp voor het wapen van de grootloge der Engelsche vrijmetselaars.
Vooral de eerst aangekomenen onder de Portugeesche Joden, het geslacht dat nog
de onverdraagzaamheid der Catholieke kerk aan den lijve gevoeld had, zij hadden
hier in Amsterdam hun tweede Jerusalem gevonden, hier had God hun ruimte gegeven,
hier wilden zij den Heer hun gelofte betalen.
Door het initiatief en met het kapitaal van leeken worden modelscholen voor lager
en hooger onderwijs met daaraan verbonden boekerij opgericht, die weldra hare
leerlingen zullen zenden naar de zustercoloniën in Hamburg, Londen en naar de verre
gewesten van America. Tal van vereenigingen worden gesticht. Laat ik hier slechts
enkelen vermelden:
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1. Mohar ha-Betoeloth (Bruidschat der jonge dochters) meer bekend onder den
oorspronkelijke naam van: Santa Companhia de dotar orphas y Donzellas. In 1615
door den Chacham Joseph Pardo opgericht In 1683 telde deze vereeniging 400 leden
en bezat zij een kapitaal van f50.000. De vereeniging bestaat nog.
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2. Chonen Dalliem (Beschermen der armen). Opgericht in 1625. Doel: den armen
rentelooze voorschotten te verschaffen. Ook op panden werd door de vereeniging
renteloos geld verstrekt. Deze vereeniging was ook bekend onder den naam: ‘monte
de piedad = lombard.
In 1684 telde deze vereeniging meer dan 700 leden. Op vier plaatsen in de stad
bestond gelegenheid om te verpanden.
3. Oneg Sabbath. (Sabbathgenot.) Het wekelijksch uitdeelen van geld voor brood
en ook voor olie voor den Sabbathlamp, was het doel dezer vereeniging.
4. Páamajieg ba-Nealiem. (Hoe keurig komen uw voeten uit in schoenen.) De
naam der vereeniging is ontleend aan het Hoogelied.
5. Vesteria de Talmidiem (Kleederen voor de leerlingen). Opgericht vóór 1627.
Voorzag bij voorkeur de leerlingen der lagere school van kleeren. Bestaat nog.
6. Asuta de Chabraja. (Gezondheid der geleerden). Opgericht in 1688.
Doel: de leeraren van ‘Ets Chajim’ (het Seminarium) bij ziekte onderstand te
verstrekken.
Ter gelegenheid van het 100jarig bestaan der vereeniging werd gesticht: Geboel
Almana (gebied der weduwen). Pensioenfonds voor de weduwen der leeraren van
‘Ets Chajjim.’ Bestaat nog.
De Heer D.R. Montezinos, bibliothecaris van het Port. Israël. Seminarium te
Amsterdam en aldaar op 22 Dec. j.l. overleden, was tot aan zijn dood penningmeester
dezer vereeniging.
Het spreekt vanzelf, dat geen vereeniging welke verband hield met eenig
Liefdewerk of met de Thorastudie ontbrak. Een vereeniging ter beoefening der
Spaansche taal en letterkunde ontbrak evenmin. Al deze vereenigingen waren rekening
en verantwoording schuldig aan het bestuur der Joodsche gemeente, dat zijn
bemoeiingen met de aan zijn zorgen toevertrouwde kudde zeer ver uitstrekte; dit
bestuur bezat ook het recht om in civiele aangelegenheden, te beslissen, den ban
opteleggen en soms ook om lijfstraffen toetepassen. De Joden hadden hun eigen
club, hun eigen muziek-herbergen, in de tweede helft der 17de eeuw reeds hun eigen
schouwburg, waarvan de gelegenheids-dichter Daniël Levie de Barrios een der
direkteuren was. Zij waren blij hier eindelijk een plaats der ruste gevonden te hebben.
Dat zij toch inzekeren zin als vreemdelingen werden beschouwd, het deerde die
eerst-aangekomenen blijkbaar niet.
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ANONIEME KOPERGRAVURE UIT DE 17DE EEUW, VOORSTELLENDE DE GROOTE SYNAGOGE DER HOOGD.
JODEN TE AMSTERDAM.

Het intellectueele gedeelte der bevolking was den Joden volstrekt niet onvriendelijk
gezind. Rembrandt, Grotius en Barlaeus hadden vriendschappelijken omgang met
Menasseh ben Israël. Fransisca Duarte verkeerde in den Muiderkring. De regeering
zorgde er op aandrang der Christen geestelijkheid wel voor, dat hun verhouding tot
de Christelijke bevolking niet al te intiem zou worden. Den Joden werd bij plakkaat
van den Staten Generaal van 18 Maart 1656 verboden om met Christenen te trouwen
‘op pene van bannissement.’ Zooals uit den Codex Batavus blijkt is deze straf ook
toegepast.
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Menigmaal stonden de Joden bloot aan onvriendelijke en dikwerf smadelijke
bejegening van de zijde van dit deel der bevolking, bij wien van de middeneeuwsche
verachting voor al wat jood was nog veel was overgebleven, maar de regeering droeg
er zorg voor dat mishandelingen niet ongestraft bleven.

HOF VAN DEN HEER HIERONYMUS NUNES D'ACOSTA, RESIDENT VAN DEN KONING VAN PORTUGAL TE
AMSTERDAM. NAAR PIETER PERSOY.

Daardoor hebben in Nederland nimmer antisemietische uitspattingen kunnen plaats
vinden. Een poging om de Joden te Amsterdam in 1663 van kindermoord te
beschuldigen mislukten, daar de justitie onmiddellijk bij openbare bekendmaking
dit feit weersprak.
Reeds spoedig na de komst der Joden uit Portugal hebben zich ook enkele
Hoogduitsche joden in Holland gevestigd. Toen in 1615 en 1616 wederom
jodenvervolgingen in Frankfort en Worms plaats gegrepen hadden, zijn enkele
familiën naar Holland getogen. Het eerste Duitsche tiental, hetwelk zich tot een
gemeente formeerde, dateert van het jaar 1635. Men is gewoon elken Hoogduitschen
Jood uit de 17de eeuw zich als een armoedigen marskramer voortestellen. Deze
voorstelling is sterk overdreven en klopt niet met de werkelijkheid. Verschillende
feiten wijzen er duidelijk op, dat sommige Hoogduitsche Joden, welke zich in ons
land gevestigd hebben, wel degelijk tot de welgestelde klasse moeten behoord hebben.
Reeds in 1639 werd door deze Hoogduitsche Joden de
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begraafplaats op Muiderberg aangekocht.
Men houde daarbij wel in 't oog, dat de kosten van het vervoer van een lijk in die
dagen zeer aanzienlijk waren en dat bovendien aan alle kerken welke men voorbijtrok
voor ieder lijk een zekere bijdrage ten behoeve dezer kerken moest betaald worden.
De Hoogduitsche Joden moesten herhaaldelijk bij de stedelijke regeering om verlof
vragen voor het bouwen van een groote synagoge. 't Was niet voor 1656, dat dit
verlof werd geschonken en niet voor 1670 dat de grond werd verkregen.
In 1671 werd de Hoogduitsche gemeente de tegenwoordige ‘Groote Synagoge’
te Amsterdam ingewijd. Deze kostte van bouwen f33,000, ongeveer gelijk te stellen
met een ton in onze dagen. Nu is 't waar, dat deze bouw mogelijk werd door leening
en door verkoop van de zitplaatsen in de Synagoge, maar ook voor den bouw van
de tegenwoordige Portugeesche Synagoge, welke in 1675 is ingewijd, werd volstrekt
niet het geheele kapitaal door de gemeenteleden renteloos verstrekt, maar moest wel
degelijk ook van niet-Joden tegen 4% geleend worden.
Korten tijd na de nederzetting der Hoogduitsche Joden, kwamen een nieuwe
nederzetting het getal der Joden in Amsterdam vermeerderen.
In 1648 begonnen in Polen de bloedige Jodenvervolgingen onder aanvoering van
Chmel. Reeds toen, maar vooral tijdens de bloedige slachtingen in de jaren 1654-55
door de Kozakken aangericht, gingen eenige schepen met 300 Joodsche vluchtelingen
van uit Memel naar Holland, liepen te Texel binnen, en stevenden van daar naar
Amsterdam, dat ook nu weder haar veste opende om deze vluchtelingen op te nemen.
Zij werden niet alleen door hun geloofsgenooten maar ook door de Christen bevolking
met groote barmhartigheid ontvangen. Door de jongelingschap der Port. Joden werd
een vereeniging opgericht met den fraai gekozen naam ‘Zee Sjáar ha-Sjamajiem’ =
‘hier is de stad des Hemels.’ Doel dezer vereeniging was den armen
geloofsbroedersonder deze Polen huisvesting en steun te verschaffen. Een deel der
nieuw aangekomenen werd naar Frankfort gezonden.
Het is beslist in strijd met de feiten om deze Polen als een troep ‘Schnorrers’ voor
te stellen. Hermann Sternberg schrijft in zijne Geschichte der Juden in Polen o.m.:
Den rijkdom welken de Poolsche Joden in de 16de eeuw bezaten wekte den nijd en
ijverzucht hunner Christen medeburgers in niet geringe mate op. In Polen waren
handel en nijverheid in handen der Joden. In 1540 waren in Polen slechts 500
Christen-groothandelaren, daarentegen 3200 Joodsche; en niet minder dan 9600
waren goud- en zilversmeden, fabrikanten enz.
Reeds zeer spoedig na hun komst in Amsterdam bouwden deze Polen een Synagoge
op Vlooyenburg. In 1660 kochten zij reeds een eigen begraafplaats op Muiderberg
vlak naast de begraafplaats der Hoogduitsche Joden.
Toen in 1673 op last van de stedelijke regeering de Poolsche gemeente zich met
de Hoogduitsche gemeente moest vereenigen werden ook de beide begraafplaatsen
bijelkaar getrokken.
Op drie December 1661 was het verbod uitgevaardigd: ‘Joden mogen niet met
goud of zilver 't zij materiaal of geld langs de huizen loopen nog in 't heimelijk
opkoopen of verhandelen of worden daarover bij de officiers in tien ducaten, de
tweede reize dubbeld.’ Door deze verordening werden voornamelijk de Poolsche
Joden getroffen waaronder zich, zooals we zooeven vernomen hebben, vele gouden zilversmeden bevonden.
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De nijveren onder de Joden werden wel gedwongen zich op den kleinhandel
toeteleggen. Gelukkig kwam de algemeene welvaart ook den kleinhandel ten goede
en vonden de Joden op de markt gelegenheid om in hun onderhoud te voorzien.
(Wordt vervolgd).
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De steenkolenmijnen in Zuid-Limburg,
door J. van I.-R.

PLOEG MIJNWERKERS WACHTEND OM AF TE DALEN.

Het deel van onze provincie Limburg bezuiden Sittard is een geografische uitwas
van ons land. De volksaard is er een geheel andere dan in Noord-Nederland en dit
is, met de geïsoleerde ligging, een van de oorzaken, waardoor er voor 't gevoel van
den Zuid-Limburger nooit een sterke band tusschen hem en zijn mede-vaderlanders
bestond. Met den oorlog is dit anders geworden. Toen het dagelijksch verkeer met
België en Duitsch land verbroken moest worden, zijn bij den Zuid-Limburger
pro-Nederlandsche gevoelens boven gekomen. Dit uitte zich in de gedweeheid
waarmee hij zich gaf voor den verplichten of vrijwilligen militairen dienst en den
weinigen tegenstand die werd ondervonden bij de invoering van de Nederlandsche
munt in plaats van de Duitsche en Belgische, welke tot nu toe als ruilmiddel golden.
Meer moeite kostte 't den Limburger om zich in economisch opzicht geheel te laten
regeeren door den ‘minister van Holland’, maar ook hierin heeft hij als andere
Nederlanders leeren berusten. Die ontwaakte genegenheid van den Limburger voor
zijn grooter vaderland is een vrij onbaatzuchtige en zeker veel belangeloozer dan de
toegenomen belangstelling van den Nederlander voor het zuidelijke uithoekje. Vroeger
was dit stukje land niet veel meer dan een buitenpost voor het Nederlandsche volk,
maar sinds enkele jaren begrijpt men, dat het een
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kostbare bezitting is, en nu wordt het in eere gehouden. En met recht. De
Z.-Limburgsche löss brengt een vrij groote hoeveelheid graan op, doch dat is bijzaak;
het voornaamste is dat Z.-Limburg twee producten levert, die te voren uit het
buitenland werden betrokken, doch waaraan in de oorlogsjaren steeds grooter gebrek
is ontstaan. Het zijn steenkolen en kalk. Het Noordelijk deel van Zuid-Limburg met
Sittard, Heerlen, Kerkrade, een strook van 10 K.M. breedte bij 25 K.M. lengte is het
kolenland. Ook in N.-Limburg bij Roermond tot in de Peel strekt zich een kolenveld
uit, evenals 't Zuid-Limburgsche een uitlooper van het groote Rijnsch-Westfaalsche
kolengebied, maar dit is nog onaangetast. Ten zuiden van het Z.-Limburgsche
kolenveld tot aan de Belgische grens liggen de gemaklijk ontginbare kalkheuvels.
Naar deze beide producten gaan thans de begeerten van het Nederlandsche volk.

KOOLWINNING MET SCHUDGOOT.

De Zuid-Limburger ondervindt daarbij dat 't met groote heeren slecht kersen eten is;
de bezittingen van zijn bodem worden weggehaald, dit doet wel zijn welvaart stijgen,
maar tegelijk wordt een kwaad bedreven, dat onherstelbaar is. Zuid-Limburg is een
heerlijk land; dank zij de geologische gesteldheid heeft het een eigen natuur, die men
nergens in ons land terugvindt, en deze wordt door de ontginningen verstoord. De
kalkindustrie graaft de heuvels af met hun bosschen, hun hellingen met bouwland
van wisselende kleur; de mooie plekjes met zeldzame wilde gewassen worden vernield
zonder eenig gevoel van piëteit. De mijnindustrie lijkt misschien onschuldiger omdat
ze haar bedrijf uitoefent diep onder den grond; inderdaad is zij de ergste van de twee.
Voor elke mijnontginning zijn uitgebreide

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

36
bovengrondsche werken noodig als kantoor- en badgebouwen, kolenwasch- en
zeef-inrichtingen, schachtbokken, electrische centrales, spoorwegemplacementen,
soms briketfabrieken en cokesovens. Ook al worden deze met overleg aangelegd,
blijft toch 't eenige wat men bereiken kan, dat zij zoo weinig mogelijk leelijk zijn.
Het silhouet van het landschap wordt op veel plaatsen door schoorsteenen en daken
verbroken. Dit is nog niet al; 't kwaad wordt op veel grooter schaal bedreven.
Dennenbosschen worden omgekapt, want 't hout is noodig voor stutten in de
mijngangen; het zwarte water dat uit de mijnen wordt opgepompt, wordt geloosd in
de beken, die daardoor voor goed haar helderheid verliezen; kunstmatige bergen
worden opgeworpen van de stukken steen, die in de mijn losgehakt, daar overtollig
zijn, of de sappige vallei van een beek wordt met zoo'n puinmassa gevuld. De
Limburgsche natuurvrienden zien veel plekjes verdwijnen die hun heilig waren.

OEFENING ONDERGRONDS VAN EEN REDDINGSBRIGADE.

De steenkoolontginning in Zuid-Limburg bestaat al heel lang. Ieder herinnert zich
van de lagere school, 't zwarte plekje, dat op de landkaart bij Kerkrade was
aangegeven. Op deze plaats werden al in 't begin der 12e eeuw kolen ontgonnen; zij
kwamen daar aan de oppervlakte en waren dus een zeer gemakkelijk bereikbare
brandstof. Hier ligt nu de Domaniale mijn. 't Plekje op de kaart, moet onderdehand
belangrijk zijn uitgebreid; in de omgeving van Kerkrade en Heerlen, liggen, behalve
de Domaniale, nog zeven andere mijnen, waarvan vier door particuliere
maatschappijen met buitenlandsch kapitaal worden ontgonnen, de drie andere door
den Staat. In 1902 heeft de Nederlandsche Regeering 't Staatsmijnbedrijf opgericht,
dat in 1916 reeds begon met de werken van de vierde staatsmijn, Maurits, ten Zuiden
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van Sittard. Vóór den oorlog maakte 't mijnbezit op den Noord-Nederlander niet veel
indruk; geen wonder, want 2/3 deel van de gewonnen kolen gingen naar 't buitenland.
In den afgeloopen strengen winter, 1916-'17, toen de kolenaanvoer uit 't buitenland
zeer gering was, is 't een uitkomst geweest dat ons land zijn mijnen had. Hoe hadden
we anders de kou en de duisternis moeten bestrijden, en de fabrieken in gang houden?
In enkele jaren is de kolenopbrengst verdubbeld, zij is nu 3 millioen ton per jaar en
neemt nog steeds toe. Onnoodig te zeggen dat er gewerkt wordt in 't Zuiden van
Limburg; men doet wat men kan, maar menige particulier en menige industrie hebben
ondervonden dat de capaciteit van de mijnen bij lange na nog niet voldoende is; wat
zij leveren is 1/3 deel van 't geen ons land noodig heeft.

SLEEPERS VERVOEREN HOUT DOOR EEN MIJNGANG.

‘Steenkool’ is een misleidend woord; wat er mee bedoeld wordt is geen koolstof
en alles behalve steen; integendeel bestaan steenkolen uit organische stof. Zij zijn
ontstaan door de langzame ontleding, de onvolkomen verkoling van planten,
hoofdzakelijk boomen. Uitgestrekte bosschen zijn in een gunstig klimaat gegroeid
aan moerassige oevers. De omgevallen en afgestorven boomen en hun onderdeelen,
die in 't water terecht kwamen, ondergingen daar afgesloten van de lucht een langzame
ontleding, gelijk die voorkomt bij de laagveenvorming. Nadat een dergelijke massa
van gedeeltelijk vergane planten door een laag zand, klei of andere minerale stof was
bedekt, kon zich, als de omstandigheden hielpen, een nieuwe laagveenlaag vormen,
enz. Dit afwisselend proces speelde zich millioenen jaren geleden, in een geologisch
gesproken zeer lang vervlogen tijd, den carboontijd, af. De afzettingen uit deze
periode vat men
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samen onder den naam carboon. In opvolgende geologische tijdvakken onstonden
op 't carboon lagen van kalk, klei, zand, grint, en andere gesteenten, zoodat de
gedeeltelijk vergane bosschen steeds dieper kwamen te liggen en onder hoogeren
druk te staan. Onderwijl ging de ontleding steeds door, voortdurend werden
gasvormige produkten afgestaan, wat overbleef werd rijker aan koolstof, maar bestaat
nooit uit zuivere koolstof, steeds uit verbindingen van dit element. Als deze langzame
omzetting die men verkoling, of misschien beter inkoling kan noemen, zeer ver is
doorgegaan, dan blijft er een steenkool over, die nog maar weinig vluchtige
bestanddeelen kan afgeven: de anthraciet. Is de kool minder ver ontleed, dan spreekt
men bij opvolgend gasgehalte van: magere, vette, gas- en gasvlamkool.

DE PAARDENSTAL IN DE MIJN.

't Geluk wil dat 't Limburgsche kolenveld lagen bevat van zeer verschillende
samenstelling; sinds lang werd een magere kool ontgonnen, goed bruikbaar voor
onze vulkachels; voornamelijk de staatsmijn Emma levert een belangrijke hoeveelheid
vette kolen, die vooral thans in onze industrieën goed van pas komen.
Wat de carboontijd heeft opgeleverd, ligt meestentijds diep onder den grond; hoe
groot die diepte is, of er steenkoollagen zijn en wat voor dikte ze hebben, welke de
samenstelling der kool is, waaruit de tusschenliggende lagen bestaan, dit alles wordt
uitgemaakt door boringen. Zoo is ons kolenveld in hoofdzaak geëxploreerd door een
groot aantal boringen. Oorspronkelijk zijn de
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steenkoolvelden vrij vlakke, uitgestrekte gebieden geweest, maar ze zijn niet
ongeschonden bewaard. De heete kern van onze aarde koelt langzaam af; de aardkorst
die op die binnenste massa, als op een vloeistof drijft, moet krimpen, zij plooit en
rimpelt zich daarbij, op vele plaatsen is ze gebarsten. 't Carboon heeft die bewegingen
meegemaakt en uit de boringen blijkt dat het veel scheuren vertoont, dat op
verschillende plaatsen de lagen zijn doorgebroken en in verticalen zin ten opzichte
van elkaar verschoven.
Elke mijn heeft minstens twee schachten die de verkeerswegen vormen tusschen
't kolengesteente in de diepte en de aardoppervlakte. 't Verkeer geschiedt met liften,
de z.g. kooien, die menschen en materialen vervoeren. Aan den voet van de schachten
en op hooger gelegen verdiepingen worden horizontale gangen gedreven, eerst in 't
gesteente; ook de beide schachten zijn ondergronds door gangen verbonden. Op
zoo'n mijngang rusten honderden meters dikke aardlagen; er heerscht dus een
belangrijke druk in 't gesteente om de gang. Dit maakt dat zij als 't ware dichtgeknepen
wordt, zij wordt steeds nauwer. Veelal kan 't gesteente den druk niet weerstaan, het
scheurt of brokkelt af zoodat steenmassa's naar beneden komen. Door steenval is
menige mijnwerker getroffen. Om dit gevaar te verminderen worden in de mijngangen
verticale houten stutten, en tegen de zolderingen balkjes aangebracht. Is dit niet
voldoende, dan worden de gangen met baksteen of cement bekleed.

KLEEDRUIMTE IN HET BADGEBOUW VAN STAATSMIJN EMMA.

Vanuit de steengangen worden, waar kolenlagen worden doorsneden, gaanderijen
aangelegd die de steenkoollagen volgen; de kool wordt met dynamiet los geschoten,
in wagentjes geschept en naar de liften gereden. Een mijn in ontginning heeft stelsels
van gangen, op verschillende verdiepingen gelegen. De kolen komen met de liften
in
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't daglicht; daar worden ze van steenen gezuiverd, gewasschen en door zeven
gescheiden in stukken van verschillende afmetingen.
De techniek vindt in de mijnindustrie een zeer veelzijdige toepassing, en 't is haar
ontwikkeling die 't mogelijk maakt om kolen te ontginnen al liggen ze 1000 M. diep
en bedekt door dikke lagen drijfzand.
Als de mijn is aangelegd, met haar vele werktuigelijke inrichtingen, dan begint
de eigenlijke koolwinning die geschiedt door den handenarbeid van duizenden nijvere
menschen. In de Limburgsche mijnen dalen dagelijks ruim 14000 arbeiders af. Hoe
worden die menschen beloond voor hun werk, waardoor ze een bevolking van 2
millioen kunnen voorzien van alle kolen, benoodigd voor hun huishoudelijk gebruik,
hun industrieën, stoomvaart- en spoorwegverkeer? Het mijnwerkersbestaan is
geenszins zoo zwaar en gruwzaam, als men veelal denkt. Haast overbodig te zeggen;
in onze mijnen werken geen vrouwen. De mannen hebben een acht-urigen werkdag,
waarvan een deel gebruikt wordt voor loopen en schaften. In een groote, hooge baden kleedruimte trekt elke mijnwerker de kleeren waarmee hij van huis is gekomen
uit en steekt zich in de plunje, die hij voor zijn werk heeft bestemd. De ongebruikte
kleeren worden aan kettingen tot boven in de kap van 't gebouw geheschen zoodat
daar een verzameling van bungelende vogelverschrikkers ontstaat, waarvan een
kleerkoop zou watertanden. De mijnwerker gaat van 't badgebouw door de lampisterie,
waar hij zijn lamp krijgt, naar de kooien. Als de vier verdiepingen, die zoo'n kooi
veelal heeft, vol menschen geladen zijn, wordt ze na een electrisch sein naar beneden
gelaten. Beneden op een van de laadplaatsen houdt de kooi stil, de mijnwerkers gaan
door de lange donkere gangen, elk naar zijn werkplaats, de z.g. kolenpost. Bij de
laadplaatsen zijn de gangen breed en ruim en er brandt daar electrisch licht; er is
druk verkeer op de rails van aanen afrijdende treinen van kolenwagentjes, die in de
zijgangen nog wel door paarden worden voortgetrokken. 't Hoofdverkeer geschiedt
echter met locomotieven die door middel van benzine of saamgeperste lucht worden
voortbewogen. In de meeste gangen heeft de mijnwerker geen ander licht dan dat
van zijn mijnlampje; als hij een collega glimworm tegenkomt is de gewone groet
‘Glück auf’, alsof steeds de hoofdgedachte is ‘als ik maar weer behouden boven
kom’. Ondragelijk is 't verblijf ondergronds toch niet, de lucht wordt er voortdurend
ververscht, de temperatuur is vrij constant en matig warm; wel is 't er zwart en op
sommige plaatsen vochtig, op andere droog en stoffig. Na den arbeid, weer boven
gekomen, neemt de mijnwerker een sproeibad en laat zijn vuile kleeren in 't
badgebouw achter, zoodat hij frisch en zindelijk in zijn woning terug komt. Zestien
uren van elken werkdag en den Zondag blijft de mijnwerker boven den grond; een
deel van dien tijd wordt veelal benut voor 't bebouwen van 't lapje grond bij zijn
woning. In de omgeving der mijnen wordt met spoed gebouwd aan groote groepen
goede en hygiënisch ingerichte arbeiderswoningen; de mijnbevolking neemt zeer
snel toe, vooral in de oorlogsjaren, nu vele Nederlanders die in Westfalen werkten
naar Limburg zijn gekomen. De huizenkolonies liggen vrij, soms tegen heuvels, bij
dennenbosschen of omgeven door bouwland of groene beemden. De levensstandaard
in de mijnstreek is vrij hoog, maar de loonen in evenredigheid ook hooger dan in
andere bedrijven. Deze hooge verdiensten hebben 't groote voordeel, dat vrouwen
en jonge kinderen niet buitenshuis werk hoeven te zoeken.
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Twee sonnetten,
door Karel Wasch.
I.
Wij heffen 't hoofd in hoog-verklaard aanschouwen
't Mysterium der stilte ons omvangt:
Wij kennen weer d' ontroering, die zich rankt
Om 't stille stijgen van het blind betrouwen.
Dit is des harten staag-hernieuwde bouwen
Aan 't Huis, waar ons de Meester in ontvangt;
De tempel doomt: bove' ijle kimlijn blankt
Zijn lichtverheevling over wolklandouwen....
Nu blindt ons ruischval van Zijns Aanschijns glans
Waarvoor w' een tijdloos oogenblik bezwijken;
Tot wederkeer naar 't nieuw begrip doet reiken
Te 'waren 't jong-verworv'ne gaaf en gansch....
Dan voeren wij 't langs d'oude wegen voort
Maar ruimtewind omwaait ons als Zijn Woord....
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II.
Zóó zij onz' inkeer, dat een ijlte schijnt
In luchten brand te zindren om devote,
Geheven vingerspitse' en hoog-omsloten
Door bogende gebedsfeer, hijgedeint
't Gereinigd lijf, bevrijd van al wat pijnt,
Wijl licht als wierook aan het hart ontvloten,
Doorzichtge hymnen rijze' in dien besloten
Tempel der stilt uit stilt verkristallijnd....
De wanden wijken van het reedloos zijn:
't Gelaat des Meesters, glimlach-overtogen,
Verrijst voor 't heffen der ontroerde oogen
Wij stijge' in 't vlotten van vervulden schijn
En wete': al hooger heil bloeit uit dit schouwen,
Dat ons bereidt tot eindloos verder-bouwen....
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Dreiging,
door Jo van Ammers-Küller.
I.
Half omgewend naar het kind, dat met omzichtige sprongetjes van de eene tree wipte
op de volgende, haar rechter hand een steunpunt voor Jopie's wankel evenwicht en
de linker achteloos glijdend langs de leuning, daalde Lize de steile benedentrap af.
Haar aandacht dwaalde van het kinderspel, van Jopie's schrille kreetjes en haar
triomfantelijk ‘Kijk Moes!’ af en zij trachtte boven het hooge stemmetje uit de
geluiden op de slaapkamer te onderscheiden: Herbert was opgestaan, zijn zware
stappen dreunden, nu schoof hij met een harden smak een la dicht, en daar smeet hij,
met een heftigen duw, de badkamerdeur in 't slot.
Onwezenlijk rustig en stil leek de benedengang in den schemer, die het
bontgekleurd glas van de tochtdeur er spreidde, veiligrustig als een kerk na de hel
van drift en ruzie, die zij in de zwoel-warme, ordelooze kamer-boven had verlaten.
En haastig, als om in de veiligheid dier stilte de ban van 't voorbije te ontgaan,
tilde Lize het kind de laatste traptreden af en droeg het, de spartelende beentjes
bedwingend met één hand, door de geopende deur de huiskamer binnen.
Onmiddellijk week de spanning harer zenuwen tusschen de rustige overbekendheid
dier vier muren; het ontbijt stond te wachten als elken anderen morgen, en door de
open tuindeuren dreef de frissche herfstlucht aan, met een enkel, uit de verte
opklinkend, vertrouwd ochtendgeluid van de stad.
Het kind dribbelde naar de serre en schoof het bijeengezet speelgoed uiteen; door
Lize's zorgzaam hoofd trok even de gedachte of het misschien, na dien regen van
vannacht ....te koud.... maar dadelijk daarop de overweging, die boven alle anderen
uitdreef: dat Herbert 't zeker niet zou dulden, wanneer zij, zoó vroeg in het najaar,
de deuren naar den tuin gesloten hield.
Volkomen automatisch begon zij de plichtenreeks van elken ochtend, haar bewuste
gedachten evenmin bij de schepjes thee in den trekpot, als bij de langzame
voorzichtigheid waarmee ze de eieren liet duiken in den stoomenden ketel.
Maar toen zij, haar oogen heffend van het gasstel op den schoorsteenhoek, haar
gezicht weerkaatst zag in den spiegel erboven, stuitte de loop harer gedachten en
staarde zij ontsteld naar de vuurroode plekken onder haar donkeromrande oogen en
de scherpe vouwen langs haar bleeken zenuwachtig-vertrokken mond: God! - wat
zàg ze eruit! En met een hulpeloos bijna kinderlijk gebaar wreef ze met den handrug
langs de weer vochtig wordende oogen: ze schaamde zich zoo.... voor de meid....
In de serre babbelde het kind liefkozende woordjes tegen een pop, en murmelend
als het stemmetje vloot een dunne waterstraal uit het gootje naast de tuindeur, over
de steenen stoep.
Lize liep de serre door, waar het kind verdiept in haar spel, niet opzag en stapte
de drie houten treedjes af in den tuin.
Op de gevels aan den achterkant scheen fel de zon; heel de rij langs waren de
vensters met gordijnen of jaloezieën gesloten; over een der balcons hing een helroode
deken als een roerlooze vlag. Maar het vierkant van den tuin, omdonkerd door de
drie klimop begroeide schuttingen lag in schaduw, alleen langs het kruintje van den
kleinen kastanje in den hoek glansde goudig het licht. De bladen van de laurierkers
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glommen, donker-zwart waren de aarde en de perken na den zwaren nachtregen en
aan de stamrozen langs den grasrand hingen de bloemen slap van het nat.
Het vrouwtje beurde een roos, die weer néér zeeg, zwaar als het bolletje van een
slapend kind, dan een tweede, die, met
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een sproeïing van twinkelende droppels, zijn bloedroode blaadjes tusschen haar
gespreide vingers dóór liet druipen.
Volop stonden de rozen in hun tweeden bloei, maar over het grintpad vol-onkruid
sliertten de ranken der verwaarloosde Indische kers, en tusschen het hooge,
verwilderde gras staken de zwarte koppen der uitgebloeide geraniums, als waren ze
verbrand in de felheid van hun eigen gloed.
Lize tilde een langen stengel vol bloemen van den grond en zocht een spijker in
de schutting om de rank aan op te binden; maar dan, met een plotseling drift-gebaar,
gooide ze de plant over het gras terug, en trapte met haar pantoffel, tot de
roodgevlamde bloemen kneusden.
Een tastbaar bewijs van Herbert's gezindheid, van zijn onverschilligheid voor zijn
gezin en voor alles wat met zijn gezin verband hield, werd de verwaarloozing van
het tuintje, dat eéns zijn trotsch en glorie was geweest.
Hoe had hij er gewerkt, de eerste jaren van hun huwelijk, gezaaid en geplant en
gepoot, om het kale vierkant te herscheppen in een groenen hof vol bloemen! Geén
stamroos, die zij niet samen uit de dikke catalogus vol weidsche namen hadden
uitgezocht, géén heester, die niet op de Boommarkt in het voorjaar met zorg en
overleg was gekocht.
Van den eersten luwen dag in Februari tot in November de rijp aan de heesters
hing, werkte hij na kantoortijd in den tuin, en in hun engbegrensde leven, waar bij
ontstentenis van groote belangen elk klein belang wijd werd uitgezet, konden zij,
met eensgezinde voldoening, vanaf hun balconnetje het gansche rijtje gelijke
vierkantjes met kennersblik monsteren en elkander tevreden getuigen: zóó lief als
het onze is er geen een.
Dit voorjaar had Lize een paar maal, door den tuinman van de buren, het gras laten
knippen en zelf met op de markt gekochte geranium-potten, het voorste perk gevuld,
uit angst dat anderen, als zijzelve, in dien verwaarloosden tuin het symbool van haar
huwelijk zouden zien. Na het zomerbezoek bij haar moeder had zij, met den vasten
wil haar geluk te heroveren en Herbert opnieuw aan zich te binden, de tuin keurig
aan kant laten maken, zelfs aan een timmerman prijsopgaaf van een langbegeerd
prieeltje gevraagd.
De poging stuitte, als zoovele, op Herbert's volkomen onverschilligheid; nog lag
het teekeningetje van het zeskantige hutje met het overhangend rieten puntdak op
z'n schrijftafel, hij had er, sinds den middag, dat ze 't daar om hem te verrassen neerlei,
nauwelijks naar om gezien.....
Met een zucht wendde zij zich om, en met even een toegeven aan haar volslagen
moedeloosheid stond ze stil, de armen slap, de rug en het hoofd gebogen. Maar in
het buurhuis klapte een dienstmeid de balcondeuren open, en meteen weer vief
rechtop, nam het vrouwtje den sleep harer ochtendjapon en liep het grintpaadje af
naar het huis.
Op het serretrapje stond het kind, de pop stijf gekneld in den eenen arm en met
haar handje aan de deurspijl, gereed om de treedjes af te gaan.
Lize wist het spelletje dat nu verwacht werd. Achter in den tuin, door moeder
opgetild, roepen: Pappie, pappie.... totdat voor het bovenraam de vitrage opzij schoof
en vader wenkte met een witten mouw, of met een gezicht en een baard vol
zeepschuim, tot Jopie's uitbundige pret.
‘Nee - blijf maar daar’ - wenkte zij af, ‘Moes komt al binnen.’
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Gedwee keerde het kind aan de toegestoken hand, en wachtte stil bij de hooge
tafelstoel om te worden opgetild en neergezet.
Haar groote, lichtblauwe oogen in het wasbleek muizensnoetje vorschten naar het
ongewone in moeder's gezicht, totdat het hooge stemmetje, trotsch op de ontdekking,
besliste: ‘Moes huilt.’
‘Niet waar hoor’, weerde Lize, de servet-
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bandjes strikkend en even haar gezicht begravend in de zijden weelde der blonde
krullen, ‘nou gaan we gauw een boterham maken!’
Stil, aandachtig zag Jopie toe, met de gedempte tevredenheid, de vroegwijze ernst
van zwak eenig kindje, dat in de schaduw van twee elkaar niet begrijpenden zonder
zon was opgegroeid.
In de morgenstille kamer, die lichter geleek door het wit van het tafelvlak en
vroolijker door de vele schamplichtjes op het blank en bont van borden en schaaltjes,
werd nu het zingen van de theeketel en het prettig knappen van het mes in de harde
broodkorst het eenig geluid.
Over de broodplank vielen de sneedjes holderdebolder over mekaar, en Jopie, na
lang kijken, besliste met een puntig vingertje: ‘Die daar - en het groote gat vol boter
stoppen!’
Een lach gleed over Lize's vertrokken gezicht en lichtte in de doffe oogen; een
warme blijheid zwol in haar om dit lieve stil-vertrouwde met het kind, dat ondanks
alles blééf, en mée in Jopie's grapje stopte zij het gat dicht met een deurtje van boter
want - vàst! - daar had de bakker z'n vrouw doorgejaagd!
Maar nu kwam er geen eind aan de vragen! Hoe was de bakkersvrouw er dan weer
uitgekomen? was ze maar zóó klein? Zoo klein als Gulliver? Doch Lize weerde af;
‘nu niet zooveel praten - eérst eten schat’ en haastig schoof ze haar eigen stoel bij,
omdat zij klaar wou zijn vóór Herbert beneden kwam.
Toen klonk, van het portaal boven, schallend door het trappenhuis, zijn forsche
bariton: het begin van een zijner pianosonates, waarop hij zelf de variaties vond.
Lize's dunne lippen trokken schamper neer.... hij kon zingen.... vergeten alweer
....terwijl hij nog geen uur geleden had kunnen spreken van scheiden, uit elkaar
gaan.... En tot het kind, dat luisterde naar die luidruchtige stem met een blijen lach
op het naarbovengewend gezichtje bitste zij opeens: ‘Toè nou Jopie, zit niet zoo te
teuten.’
De meid tikte; door de deur die openging klonk het zingen een oogenblik luider
op, dempte dan tusschen de muren der studeerkamer boven.... het vrouwtje boog,
voor de vorschende oogen der dienstbode, haar behuild gezicht over het bord.
‘Morgen mevrouw.’
‘Morgen Anna.’
Achter Lize's stoel om strekte de blauwkatoenen arm en lei het stapeltje van de
post bij Herbert's plaats.
Lize voelde in haar rug de spiedende oogen, wist met machtelooze ergernis, waarom
de meid, die hun twistende stemmen op het kamertje boven had kunnen hooren, nu
bleef treuzelen in de hoop op een gesprek; en in de armzalige hoogmoed waarmee
ze haar leed te verbergen trachtte, vreesde zij niets zóó als het goedmoedig meelij
dezer huisgenoot, die eéns, na een driftuitval van Herbert, gemeenzaamheid had
gepoogd met een meewarig: ‘d'r benne toch maar weinig goeie huwelijke hè
mevrouw....?’
‘Heb-u melk genoeg?’
‘Ja - dank je’.
Met tergende langzaamheid ging ze, het bordje met boterhammen voor zich uit;
popelend wachtte het vrouwtje tot zij de deur gesloten had, dan grepen haar haastige
vingers tusschen de couranten en het gekruisband tijdschrift, naar een blauw-paars
couvert.
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Het bloed schoot in haar kleurloos gezicht: ‘Zou het heusch.... van haar....?’ Groote
kloeke vrouwenletters noemden zijn-eigen en niet de firmanaam boven het
kantoor-adres; de brief was, zooals een enkele maal gebeurde, door de post bij abuis
aan het woonhuis bezorgd.
Zij keerde de enveloppe in haar handen alsof zij zóó naar den inhoud kon tasten,
en met even een blik naar het kind, dat verdiept was in een spelletje met de
broodbrokjes, rook zij eraan en speurde een zwak parfum.
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Voor haar altijd spiedenden argwaan werd elk vermoeden zekerheid. Ze had die
groote, bijna overdreven-forsche letters immers meér gezien.... paste zulk ongewoon
handschrift niet bij het pretentieuze meisje, dat vóór alles ‘ongewoon’ wou zijn?
Bracht niet een noodlot dien voor 't kantoor bestemden brief onder haar bereik,
opdat zij eindelijk zou weten, eindelijk een wapen tegen zijn hooghartig ontkennen
zou bezitten en met triomfante voldoening hem kon troeven: ‘ik had tòch gelijk?’....
Reeds werkte zij de punt van haar ontbijtmesje tusschen het vastgesloten omslag
- een vrouw hàd toch het recht de brieven van haar man te openen - totdat, vóór het
papier kerfde, haar opgewondenheid als een zeepbel uiteenspatte....
Wat won zij wanneer het lang-gevreesde zich tot zekerheid voltrok?
Wat won zij wanneer ze ander bewijs voor Herbert's onverschilligheid vond dan
de langzame verkoeling van hun samenleven?
En verloor ze, met het w e t e n dat een andere stond tusschen hem en haar, niet
haar laatste illuzie, dat alles nog eenmaal goed zou kunnen worden als voorheen?
Och kòm - drong ze zich haastig op, zij had zich daareven op zitten winden. Hoe
licht kon die brief eenvoudig een bestelling voor de wijnzaak zijn. Of bericht van
een der leden van zijn tennisclub, die natuurlijk nièt de firmanaam schreven en geen
ander adres kenden dan dat van 't kantoor.
‘Moes teut veel erger als Jopie’, viel de kinderstem in de stilte, en Lize,
opschrikkend, wierp den brief op het stapeltje poststukken terug en legde een nieuw
sneedje op het tinnen kinderbord. Herbert's houding zou haar bewijs zijn, besloot ze,
terwijl zij luisterde naar zijn zware stappen op de trap; scherp zou ze hem bespieden,
en straks hem onverschillig-weg vragen, of zij dien brief eens lezen mocht.
***
Zijn forsche gestalte vulde de deuropening, zich omwendend riep hij met z'n
klinkende stem iets over 'n paar schoenen naar de meid. Door de tocht klepperde het
tafellaken en Jopie's haren woeien. Dan kwam hij de kamer in, de deur sloeg achter
hem dicht. Het kind had zich omgewend in de tafelstoel, het zag naar hem op en
lachte. Met zijn beide groote, gespierde handen vatte hij het kindergezicht, zijn
gezonde bruinrood verbrande wang lei hij even, met een vluchtige liefkozing, tegen
het witblonde hoofdje.
Het vrouwtje, strak teruggeleund in haar stoel, teer en sluik in het vaalrood van
haar morgenjapon, zag hoe zijn volle roode lippen onder den donkeren snor het
kindermondje kusten, en het wekte, zij wist niet waarom, een vaag gevoel van verzet
in haar op.
‘Morgen’, knikte hij dan in háar richting, op den meest gewoon-onverschilligen
toon, en gaand langs haar stoel naar zijn eigen zitplaats, lei hij even zijn hand op
haar schouder.
Haar dunne vingers nepen zich samen in haar schoot; nu zou hij den brief zien....
maar hij, zijn stoel aanschuivend, keek met een misnoegden rimpel boven zijn oogen
naar haar gezicht:
‘Kind - wat zie jij er uit.’
Zij trok even met de schouders en volgde zijn blik. Nu sloeg hij de oogen neer, nu zag hij....
Verbeeldde zij 't zich, dat er even een vluchtig rood over zijn verbrande wangen
vloog? Hij trok eerst den kruisband van het tijdschrift, bladerde, sneed de
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inhoudbladzij open.... scheurde dan een envelop, las en schoof het getypte vel terug....
daarna, even rustig en vluchtig, het paarse briefje....; dàn nog een rekening, die hij
haar toewierp over de tafel.... toen legde hij alle poststukken naast zijn elleboog en
vouwde bedaard de krant uit boven zijn bord.
‘Krijg ik thee?’ vroeg hij, zonder op te zien, terwijl zij, met een bonzend hart en
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vuurroode vlekken op haar wangen, elk van zijn bewegingen volgde.
Zorgzaam, zooals ze gewoon was, schonk ze zijn thee door het zilveren zeefje,
met juist zooveel suiker en zoo weinig melk als zijn verwende smaak verkoos.... de
slaafsche, jarenlang gekweekte gewoonte, hem ergernis te besparen en te vermijden
wat zijn heftigen aard prikkelen kon, verlamde ook nu haar moed voor de vraag die
haar brandde.... doch strak-gespannen stond nog haar argwaan en ze beloofde zich:
ze zoù weten.
Het kind, in den ban van het zwoele zwijgen, schoof stil haar leeg bordje naar
moeders kant, klom toen, gesteund door Lize, uit de tafelstoel en zocht haar speelgoed
in de serre weer op.
Lanzaam vergingen de minuten. Herbert had zijn bord terzij van de courant
getrokken en zich zwijgend een boterham gemaakt.
Zijn oogen zagen naar de pendule, Lize, met haar rug naar den schoorsteen, begreep
dat het laat moest zijn door hun twisten op de slaapkamer; waarom rekte hij nu
bovendien zijn gewoonlijk haastig ontbijt:?
Toen brak hij de nijpende stilte. Zijn staal-grijze oogen zagen haar
kalm-onverschillig aan, terwijl hij de courant ineenvouwde.
‘Zèg, waarom zit je me zoo aan te staren?’ vroeg hij luchtig en zonder eenige
boosheid in zijn toon.
Onder het plooiend rood harer morgenjapon bewoog snel haar smalle borst; nog
durfde ze, verlamd door zijn koel-klaren blik, de vermetele vraag niet wagen.
‘God zèg toch iets’, viel hij geprikkeld uit, ‘Je kunt toch antwoorden als ik je iets
vraag?’
Maar nu vloog zij op van haar stoel; drift om zijn kwetsenden toon stuwde haar
moed:
‘Die brief....?’ drong ze heesch, hem strak aanziend.
‘Welke brief? Deze?’ Hij nam, kalmverbaasd, het paarse couvert in zijn hand.
Over de tafel heen boog ze zich naar hem toe:
‘Nou waarom.... waarom geef je hem mij dan niet....?’
Nu lachte hij spottend, luid-op:
‘O, waait de wind uit diè hoek? Ben je weer 'ns jaloersch? Na al wat je me
daarstraks hebt verweten dacht ik niet, dat je op zoo'n ongeluk als ik....’
Haar vingers nepen zich om de tafelrand.
‘Ik wíl weten van wie die brief is,’ hijgde ze, haar gezicht vlak vóór 't zijne. Hij
stak, met een breed gebaar, het couvert in de binnenzak van zijn jas, trok er meteen
z'n sigarenkoker uit.
‘Dan had ik hem daarstraks gelezen als ik jou was’, zei hij laconiek, ‘toen heb je
er alle tijd voor gehad.’
Als een geslagen kind stond ze; pijnlijk-belachelijk tegenover zijn goedmoedigen
spot.
Met z'n sterke witte tanden beet hij de punt van z'n sigaar:
‘Lies - kind toch’, meende hij hoofdschuddend, ‘wat kun jij je opwinden om niets!’
‘Om niets?’ herhaalde ze, maar op klagenden toon nu, haar stem heesch van tranen.
‘Ik weet immers wie er tusschen ons staat....’
Hij had op den schoorsteen naar lucifers gezocht.
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‘Onzin’, zei hij, schrappend langs het doosje en zijn gezicht bukkend, zoodat even
het rosse vlammetje kaatste in zijn helle oogen; ‘Tusschen jou en mij zit jou
huissloverij, je eeuwig thuis zitten om het kind....’
‘Nou ja....’ voorkwam hij haar verontwaardigd antwoord, ‘ik wéét het wel - het
kind heeft veel zorg noodig.... maar gòd - als ik moe van m'n werk kom wil ik w e l
'ns wat anders, 'n beetje vroolijkheid....’
‘Vroeger....’ begon zij mat, met weer de stille wanhoop in haar oogen.
Met een zucht en een halven lach, lei hij zijn hand op haar schouder.
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‘Ja Pop.... als alles nog als vroeger was..’
Een golf van verteedering sloeg door haar heen bij dien ouden liefkozingsnaam;
zij hadden toch éens zooveel van mekaar gehouden, hier, in ditzelfde eigen huis; in
haar gedachten herzag ze hun eerste dagen: Herbert's blij-lachend gezicht om den
deurhoek dat de vroolijkheid binnendroeg....
‘Toè Her’, vleidde ze week, haar armen om z'n hals en haar lichaam dicht tegen
't zijne, ‘je meende 't immers niet, dat.... van uitmekaar gaan.... 't kàn toch niet.. als
je zooveel samen....;’ ze snikte tegen zijn schouder, haar hoofd lei machteloos tegen
de ruigte van zijn jas.
Hij legde zijn sigaar op den rand van zijn bord, klopte haar op den rug, hief dan
haar hoofd met zijn hand.
‘Hou-je nou kalm Lies.... kom, vooruit, je maakt immers jezelf overstuur met die
malle jalouzie.... overal zoek jij wat achter....’
Ze bleef tegen hem aanleunen, te moe om weer te betoogen, te blij met zijn
hartelijkheid om hem opnieuw verwijten te doen. Zoo, met haar hoofd tegen zijn
schouder, kon ze zich verbeelden dat alles weer goed was, dat ten slotte zijn dreiging
niet gemeend, en haar achterdocht overspanning moest zijn.
‘Ga je gezicht eens wasschen,’ ried hij, met een zacht duwtje in haar rug, ‘kom,
knap je gauw een beetje op, dan blijf ik nog even bij Jopie.’
Ze streek met haar zakdoek langs de oogen en ging gedwee om de vriendelijkheid
in zijn stem. 't Was immers al wat ze wilde: wat toewijding en zorg.... een
kameraadschappelijk samengaan; steeds had haar kalme aard van zijn liefde slechts
de teederheid begrepen, voor zijn heftigen levensdrang, zijn uitersten van leed en
vreugde, voor de onstuimigheid van zijn jongen hartstocht had zij, de stille, schuwe,
nooit anders dan bevreemding en heimelijken angst gevoeld.
Maar halfweg de trap al, kwelde haar achterdocht opnieuw.
Stuurde hij haar nu met een zoet lijntje de kamer uit om nogeens rustig zijn brief
te lezen? En zij, dom schaap, lièt ze zich sturen, was ze nog blij met z'n liefheid
geweest?
Och, ze schikte zich immers veel te gedwee naar zijn wenschen; ze had in alle
jaren van haar huwelijk zijn wil zonder denken als het hoogst gezag aanvaard.
Moeder verweet het nu: dat toegeven aan Herbert, dat slaafsch hem-naar-de oogen
zien was schuld aan zijn onverschilligheid; 't was niet goed om een man zóó te
verwennen als zij het Herbert had gedaan.
Ze had moeder bestreden; die zag immers al Herbert's eigenaardigheden van den
slechtsten kant. En voor zichzelf was ze trotsch op haar gedweeheid, die ze een
zich-voegen-uit-liefde vond; ze erkende niet hoeveel gemakzucht en angst voor
moeilijkheden ze er onder verborg, hoezeer bangheid haar dreef....
Moest ze nu omkeeren.... snel de trap af.... onverwachts hem overrompelen terwijl
hij las....?
In haar verbeelding zag ze hem schrikken, zich den brief rukken uit zijn handen....
triomfantelijk zou ze tegenover hem staan,.. zij voor eenmaal de sterkste, met haar
onweerlegbaar bewijs!
Maar meteen weer overkroop haar een aarzeling, de instinctieve vrees om zijn
pasgesuste drift weer op te jagen, en daarbij het martelend besef dat zij niets zóó
vreesde als haar jaloersche vermoedens bewaarheid te zien....
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Voor den spiegel op de slaapkamer bette ze haar gezicht met koud-water, trok de
kam door haar ordeloos kruivend haar.
't Gaf niets, wist ze moedeloos, na zoo'n huilbui bleven haar oogen den ganschen
dag rood en gezwollen, dan stond des avonds haar gezicht nog bleek en vertrokken,
en ried ze, door Herbert's kritisch kijken, hoe leelijk en onaantrekkelijk ze eruit zag.
Ze
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schrok op. Onderaan de trap riep hij haar naam:
‘Lies.... 'k ga weg hoor.’
‘Ja.... wacht, ik kom al.’
Ze haastte zich naar beneden, hopend op een liefkozing, die de pas gesloten vrede
bezegelen zou.
In de vestibule pompte hij zijn fietsband op, zijn hoofd zag rood van het bukken.
‘'k Kom, denk ik, niet thuis met de koffie,’ zei hij opeens kortaf en zonder op te
zien.
‘Waarom niet?’ vroeg zij scherp, ontstemd.
‘'k Moet waarschijnlijk naar Amsterdam.’
‘Wat moet je daar doen?’ als een verhoor klonk het.
Nu zag hij op, keek haar strak aan; een zwijgende waarschuwing in zijn grijze
oogen. Ze kleurde langzaam, voelde onder zijn scherpen blik dien nieuwen argwaan
als een schuld.
‘Stuur een detective achter me aan,’ spotte hij.
Zij probeerde te lachen.
‘Dan ga 'k liever zelf.’
Hij schroefde het dopje op het ventiel en borg de fietspomp weg.
‘Er is geharrewar met van Dongen,’ lichtte hij in, ‘als ik het vandaag niet kan
regelen moet er 'n advocaat bij.’
Kon het zijn dat hij loog, met zoo rustig zijn oogen in de hare? Dat hij het heele
relaas van dien van Dongen verzon? Och, het moèst wel haar overspannen verbeelding
zijn, die overal bedrog zag, die zocht naar iets verborgens bij elk zijner handelingen.
Hij schoot zijn overjas aan en borstelde het lint van zijn hoed af.
‘Zal ik thee zetten?’ vroeg ze zich tegen hem aanvleiend, met de behoefte iets
goed te maken. ‘Kom je dan een beetje vroeg thuis?’
Zij sloeg haar armen om z'n hals, door het bovenraam van de voordeur viel het
helle morgenlicht meedoogenloos op haar geheven gezicht.
Ze voelde even een weerzin in zijn blik, tegenstand in zijn strakken rug.
‘'k Wéet nog niet - 'k zal eens zien,’ weerde hij vaag.
Over haar hoofd heen reikte hij naar zijn handschoenen op de kapstok-plank en
toen zij dralend haar armen om zijn hals bleef houden duwde hij zachtjes:
‘Toe nou kindje - 'k moet weg - 't is al zoo laat....’

II.
Nu wachtte weer een lange dag waarin zich de eene onbelangrijke bezigheid aan de
andere zou schakelen; een troostelooze dag waarvan de uren, elk met hun eigen
plicht, langzaam volliepen, terwijl onafgebroken haar gedachten hun machteloozen
kringloop gingen en zij zich gestadig pijnigde met de vraag: wie van hen schuld
droeg aan hun verwijdering, Herbert, die zijn vreugd buitenshuis zocht of zij, die
hem telkens koelheid, onverschilligheid verweet en hem prikkelde met haar jaloersche
achterdocht.... hij, wiens liefkozingen zoo schaarsch en vluchtig waren geworden,
of zijzelf, waar ze zich vroeger voor die liefkozingen vaak zoo lauw, zoo onbewogen
had getoond.
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Langzaam ging Lize de huiskamer weer binnen; over de ontbijttafel wolkten de
haastig neergegooide kranten, zijn stoel stond middenin de kamer geschoven, zijn
pantoffels lagen er verspreid. In de serre timmerde het kind haar houten blokken op
elkander en neuriede.
Werktuigelijk nam het vrouwtje haar blauwe werkschort uit de kast en terwijl ze
de banden strikte dacht ze, met een flauwen glimlach, hoe vroolijk hij vroeger plagen
kon om haar netheid en haar onvermoeide werkzaamheid....; al sprak hij nu telkens
boos van ‘huissloverij,’ vroeger had hij 't toch gewaardeerd dat ze met
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hun bescheiden inkomen haar huishoudentje zoo keurig wist te bestieren, hij had
haar geprezen wanneer ze hem verwende met lekkere schoteltjes en al bromde hij
om haar schoonmaak-manie, hoe kon hij met haar stoeien in de ontredderde kamer,
en spotten, tusschen twee zoenen dóór, dat ze zelf nog meer dan haar glimmende
meubels, naar boenwas rook!
Er drupten zwakke tranen op de koperen trekpot, waarvan zij, nauwgezet, alle
spatjes wegwreef; ze was er toch niet minder om, dat ze haar plichten niet zoo luchtig
opnam als de andere vrouwen, die hij zoo graag tot voorbeeld koos; de zorg van het
huishouden had ze nooit aan de meid durven overlaten, nog veel minder durfde ze
het de zorg van haar kind.
Ja.... met het kind, sinds Jopies geboorte en de eerste maanden van haar zwakke
leventje, was de verwijdering tusschen Herbert en haar ontstaan.
Zij had niet anders gekund, dan heel haar eigen leven instellen op de belangen van
het kind; al wat de ijverige verpleegster had geleerd, volbracht ze elken dag met
pijnlijke, rustelooze nauwgezetheid; als een macht-buiten-haarzelve, een drang,
sterker dan eenig ander gevoelen, werd haar de behoefte om met het kind bezig te
zijn; onrust dreef haar naar huis wanneer Herbert haar met veel moeite had
overgehaald tot een wandeling, bij de kleinste gezondheidsstoornis zocht ze angstig
naar een verzuim bij zichzelf: of ze de fleschjes wel goed had uitgekookt, of het
kruikje wel warm was geweest, en den dag waarop het kind gewogen moest, liep ze
met een bonzend hart en zenuw-klamme handen, terwijl een ongunstige uitkomst
haar dagenlang van streek bracht.
In het begin had zij, met stagen goeden wil, getracht Herbert, ondanks al haar
nieuwe plichten, evenveel zorg en toewijding als vroeger te geven, draafde en sloofde
ze om de kamer netjes te hebben wanneer hij thuiskwam, om klaar te maken wat hij
graag at; maar ze kon 't niet helpen wanneer Jopie onder 't eten huilde en ze telkens
op moest staan; dat ze 's avonds, wanneer hij haar wat voorlas, zat te knikkebollen
over 't verstelwerk, en wanneer ze 's nachts wel tienmaal 't schreiende kind had gesusd
verweet hij háár den volgenden morgen zijn hoofdpijn: ze verwende 't kind, 't kind
tirannizeerde hen beiden.... om het kind werd hij achtergesteld....
Hij bleek 't niet vanzelfsprekend te vinden, om met haar de zorgen en moeiten te
deelen, maar voelde zich door haar moederschap te kort gedaan; haar leven werd
een gestadig angstig schipperen om hem ergernis te besparen en het kind geen zorg
te onthouden, en toen hij eindelijk, na den moeilijken winter, zeide wat verstrooiing
te behoeven en sprak van een tennisclub waar men hem als lid wilde voordragen,
vond ze dat plan een uitkomst, ook voor zich.
Zij schikte zich gelaten, toen hij 't een gewoonte maakte om bijna elken langen
avond van voorjaar en zomer op het tennisveld te zijn; voor haar eigen eenzelvigen,
en in den grond tragen aard lag geen enkele bekoring in de inspanning-doorsport en
ze was dankbaar, dat de zorg voor het kind haar vrijstelde van het samenzijn met
veel vreemde menschen; nu Herbert tevreden was, niet meer klaagde en geen verwijten
deed, aanvaardde zij gedachtenloos den nieuwen toestand, zonder zich rekenschap
te geven hoezeer hun samenleven in den grond was veranderd; en pas veel later, toen
zij, wakkergeschrikt, het gevaar vlak bij zag, verweet ze zich bitter haar
onverschilligheid.
Zij kende de vrouwen en meisjes, die hij in den loop van den tijd met hun voornaam
begon aan te duiden, van een enkel plichtmatig bezoek of een vluchtige ontmoeting
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op straat; ze knikte hen zonder eenige afgunst toe, wanneer ze hen in lichte, luchtige
kleeren met hun racket voorbij zag fietsen, terwijl zij, in haar simpelen grijzen mantel,
achter Jopie's kinderwagen liep.
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En ze wist niet meer wanneer voor 't eerste haar aandacht gevangen was door dien
éénen naam, die hij, meer dan eenig andere, met een heimelijke voorkeur scheen te
noemen. ‘Een meisje, dat pas met haar moeder in de stad was komen wonen,’ vertelde
hij, op haar vraag, kort en onverschillig-weg, maar een paar dagen later, toen hij
druk-vroolijk thuiskwam, met de opgewondenheid van het spel nog in zijn bruuske
gebaren, bleek z i j hem den ganschen avond zulk een buitengewoon goede partner
geweest; ‘zeldzaam’, meende Herbert toen, ‘zoo krachtig zij haar ballen sloeg,
zeldzaam gespierd en lenig, was ze en toch niet grof gebouwd.’
Door Lize zelf niet erkend, groeide er een heimelijke vijandigheid in haar tegen
de onbekende, wier naam alleen al pretentieus en aanstellerig leek, en meer dan zij
wilde hielden haar gedachten zich met het meisje bezig; doch wanneer Herbert van
haar sprak, haar spel prees, of vertelde van de uitbundige vroolijkheid waarmee ze
soms alle anderen tot dwaasheid mee kon slepen, wist het vrouwtje dadelijk een
schampere opmerking, verzon ze soms, in een botte zucht naar tegenspraak,
aanmerkingen, die ze zeide van anderen gehoord te hebben, spiedde ze, jaloersch
vijandig, of er ook ongewone warmte klonk in zijn antwoord.
Helma Royen.... eens, met een schokschrik had Lize den naam gelezen op een
enveloppe tusschen de papieren op Herberts lessenaar; doch uit 't gedrukte hoofd
erboven moest ze wel besluiten, dat de inhoud een convocatie-billet of een quitantie
van de club zou zijn en ze durfde, hoewel heel den dag de vraag haar brandde, er
niet met hem over spreken.
Een paar weken later, toen ze opruimde tusschen zijn boeken, vond ze er een
bundel gedichten van Baudelaire en dezelfde naam - met groote open letters en een
kloeken streep - vóórin.
Toen, onder den schijn van een plagende grap, maar met een hooge, bevende
zenuwstem, vróég ze....
Zijn gulle, diepe lach, de lach-van-vroeger, die ze zoo zelden meer hoorde,
ontwapende haar argwaan meér dan de heftigste tegenspraak zou hebben gedaan.
Hij vatte haar bij de pols en trok haar naar zich toe, op zijn knie: ‘Wedden,’ zei hij
hoofdschuddend, en vaderlijk bestraffend, ‘dat ze er zich weer een heele roman uit
gebrouwen heeft? Misschien wel een geheime liefde-code tusschen Helma en mij?
Kindje maak het jezelf toch niet zoo moeilijk, als je zoo doorgaat, kun je altijd wel
iets vinden om jaloersch op te zijn.’
Ze wist geen antwoord; de zin van zijn woorden drong nauwelijks tot haar door,
ze hoorde alleen in zijn stem de hartelijkheid, die ze zoo lang gemist had, ze voelde
zijn hand liefkozend over haar schouder, zijn vingers langs haar fijne gewrichten
strelen.... En opeens, met ongewone heftigheid, sloeg ze de armen stijf om z'n hals:
‘O, Her.... Her.... ik moét wel aan akelige dingen denken als je zóó.... zoo koel en
vreemd....’
‘Dat is dus voor éens en altijd afgehandeld,’ zei hij voldaan terwijl hij, zijn knie
strekkend, haar dwong om op te staan. ‘En geef me dat boek nou meteen maar mee,
anders vergeet ik het terug te geven.’
‘Net of jij ooit gedichten leest,’ kon ze, schamper, zich niet weerhouden.
‘Je weet best, dat ik veel van goeie lectuur hou,’ troefde hij dadelijk bits, vijandig,
‘maar omdat jij bij een ernstig boek in slaap valt....’
Ze kromp onder de waarheid van het hard verwijt.
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Van dien dag af dwong Lize zich om niet langer jaloersch te zijn en Herbert maakte
het haar gemakkelijk; hij noemde den naam van het meisje nooit meer en bleef vaker
dan vroeger, des avonds thuis.
De vacantiemaand, die zij, als elk jaar, met het kind bij haar moeder, doorbracht,
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gebruikte hij voor een langgeleden beraamde voetreis met een vriend door België.
En bij haar terugkomst, na de lange scheiding, beloofde Lize zich hartstochtelijk de
oude liefde terug te zullen winnen. Ze wist nu, ze had het in de weken van alleenzijn
begrepen: haar lijdzaamheid had Herbert's verliefdheid bekoeld en hen beiden
vervreemd; ze had, bij haar tot het uiterste gedreven zorgen van het kind, minder dan
ooit de heftigheid van zijn hartstocht kunnen velen.
Maar zóó als ze 't zich verlangend had voorgespiegeld wijzigde zich hun verhouding
toch niet.
Herbert aanvaardde haar teederheid, haar liefkozingen, eerst met bevreemding en
zelfs eenigszins aarzelend, toen genoegzaam alsof hij 't vanzelfsprekend vond. En
haar schuwe, lichtgekwetste en gansch niet zinnelijke natuur, vergroeid met 't door
moeder gepreekte dogma, dat de man liefde werven, de vrouw genadig geven moet,
wondde zich voortdurend aan die verschoven huwelijksverhouding en haar schamel
zelfvertrouwen leed er jammerlijk schipbreuk door.
***
Op een Zaterdagmiddag, na 't koffiedrinken, kondigde Herbert onverwachts aan:
‘We moeten morgen bij mevrouw Roven een visite maken.’
‘Waarom? Waarvoor? Ik ken die menschen niet,’ weerde zij, opgeschrikt door de
klank van dien halfvergeten naam. Hij stond voor den spiegel; rekte met zelfbehagen
zijn sterke armen uit.
‘'t Is al onbeleefd genoeg, dat we 't niet eerder gedaan hebben. Van de zomer, toen
ik mevrouw in Spa ontmoette, zei ze zoo graag eens te willen kennismaken met jou.’
‘Dus je hebt,’ veerde zij ontsteld op, ‘je hebt die menschen van den zomer.... waren
die ook in Spa?!’
‘Heb ik je toch geschreven?’ deed hij onverschillig.
‘Néé!’ hijgde ze; haar oogen vlamden.
‘Dan toch later verteld....?’
‘Je vertelt me nooit iets!’ barstte ze snikkend uit, ‘niets van al wat je....!’
Hij legde zwaar zijn hand op haar schouder: ‘Denk éven na, vóór je een scène
begint en me voor een echtbreker uitmaakt. Mevrouw Royen is weduwe en ze was
samen met 'r dochter in Spa. Zij voor 'n heel seizoen, wij voor twee dagen. Wat, in
's hemelsnaam kun je me verwijten? Dat ik ze heb aangesproken, toen ik ze
tegenkwam?
‘Dat je 't me niet verteld hebt,’ klaagde ze, haar drift al neergeslagen door zijn
koel-zakelijken toon.
‘Een bewijs dat ik er zelf geen waarde aan heb gehecht.... Nou, hoe is 't? Spijt dat
je zoo'n kwestie maakte om niets?’
‘Moet ik dan belet laten vragen?’ vroeg ze gedwee, in 't machteloos besef zich
overwonnen te moeten geven. Maar nu aarzelde hij, even streken zijn vingers
zenuwachtig langs z'n snor: ‘Och nee, dat hoeft eigenlijk niet,’ zei hij,
als-onverschillig; en toen zich omwendend en naar de deur gaand: ‘Ik heb al tegen
Helma gezegd, dat we zouden komen.’
***
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Dien Zondag middag drentelde Herbert al kant en klaar door kamers en gang, terwijl
Lize, zenuwachtig en haastig, nog bezig was Jopie in de serre te installeeren vóór ze
zich zelf ging kleeden.
‘Wat doe je aan?’ informeerde hij met z'n hoofd om de deur, terwijl zij, gehurkt
bij het kinderstoeltje, blokjes en plaatjes op het tafeltje uitstalde. Doch die
onverwachte zorg voor haar uiterlijk - sedert hoelang wijdde hij geen aandacht meer
aan haar kleeren, en hoe weinig bekommerde zij, sinds ze Jopie had, er zichzelve
om! - prikkelde haar tot verzet. Sinds ze wist, dat het moederschap haar bloedarm
en bleek had gemaakt, haar de charme van haar jeugd, de frissche, blozende gelaats-
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kleur had ontnomen, schikte ze zich gelaten in 't gemis van Herbert's bewondering,
maar deze plotselinge belangstelling, waarachter haar gespitste argwaan heimelijke
schaamte ried, kwetste en vernederde haar diep.
‘Je weet best dat ik niet anders dan m'n blauwe pak heb,’ antwoordde ze scherp
terwijl ze haastig langs hem heen naar boven liep; en daar voor den spiegel, terwijl
haar telkens tranen naar de oogen drongen, trachtte ze met een jabot, een strik, haar
oud-modisch, donker costuum wat op te fleuren, om eindelijk, boos en vernederd,
de versiersels in hun doos terug te gooien en zich zelf te smalen, dat ze dwaas leek
om zich nog op te tuigen voor dat kind....
Het huis in het Plantsoen maakte een indruk van stille voornaamheid. Tusschen
de hooge heesters van de villatuinen ter weerszij, leek de smalle, klimop begroeide
gevel somber; alle vensters waren met hetzelfde ondoorzichtig neteldoek volgeplooid,
als om elke onbescheiden blik angstvallig te weren; en die ingetogenheid, waarbij
zelfs de doffe belklank en het strak gezicht eener bejaarde dienstbode pasten, gaven
Lize een gevoel van geruststelling, als van iets beters dan ze daar had verwacht.
De meid geleidde hen over den breeden smyrna looper naar boven; in het huis
hing een flauwe geur van kamfer, vermengd met een kruidig spijzen aroom, door
een bontgekleurd venster in het trappenhuis viel een bundel zonlicht over het portaal
en blonk langs de tinnen borden en kannen, die op een oude, gebeeldhouwde kist
stonden uitgestald.
In de groote, vierkante kamer heerschte schemering achter de gesloten jalouziën,
en uit een der diepe stoelen rees, met bescheiden geritsel van zijden rokken, een
gedaante in het zwart.
Het verraste Lize, dat mevrouw Royen rouw droeg, haar verbeelding had om
Helma een sfeer van frivoliteit en vroolijkheid geschapen en zij zag nu met een
eenigszins pijnlijke verlegenheid, op een standaard vóór de porte-brisée het
levensgroot portret van een bejaard heer met langen witten baard, waaromheen een
krans donkergele herfstchrysanten was geschikt.
Mevrouw Royen had haar bezoekster naast zich op de sofa, Herbert in een der
lage en diepe fauteuils genood; Helma, deelde zij mede, liet zich nog even
verontschuldigen, ze had met haar neef - een eendaagsche gast - een partij schaak
ondernomen en wilde het bijna geëindigd spel eerst voltooien.
De vleiende vriendelijkheid der zachte, als door droefheid ontfloerste stem overwon
Lize's aanvankelijke stugheid, mevrouw Royen vroeg dadelijk naar het kind, waarvan
zij dien zomer, in Spa, zulk een bevallig portretje had gezien; en het vrouwtje vergat
haar verlegenheid, de tegenzin waarmee ze het huis betreden had, om vol
moedertrotsch te vertellen van Jopie, haar teer en zorg-eischend gestelletje en uit te
wijden over de vlugheid-van-geest, waarmee ze alle andere kinderen van haar leeftijd
vooruit bleek. Het gesprek kabbelde tusschen de beide vrouwen; Herbert zat zwijgend
met zijn hoogen hoed tusschen zijn grijsgehandschoende handen en tuurde verveeld
naar de schilderijen aan den wand.
Toen klonk er geluid op het portaal; een volle sopraan zong den inzet van het
Zonnelied en een diepe jongensstem zoemde mee.
‘Ik vind het zoo heerlijk,’ zei mevrouw Royen met haar moeden glimlach terwijl
de omfloerste stem pathetisch klonk, ‘om te hooren, dat mijn kind vroolijk en blij
is.’
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Terwijl Helma binnentrad realizeerde Lize dadelijk, welk een overmaat van
bekoorlijkheden haar geprikkelde verbeelding aan het meisje had toegekend. Ze was
niet mooi: het blank gezicht buiten verhouding lang, de beweeglijke mond te groot,
de handen - hoe graag herinnerde het vrouwtje zich Herbert's vroegere be-
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wondering voor de hare! - wel-verzorgd doch veel te forsch voor een vrouw.... Maar
de stem, hoog en klankvol, vulde onmiddellijk het vertrek en verjoeg er de zware
deftigheid; elke beweging van het slanke, lenige lichaam was loom-bevallig en de
lichte oogen achter de lange, donkere wimpers, schenen een lokkend geheim te
verbergen.
Haar tengere en bleek aristocratische gezel, die de kleeding van een eerstejaarscadet
droeg, begon dadelijk, reeds onder de begroeting, met geaffecteerde luidruchtigheid
verslag te doen van het spel, doch terwijl Helma zich in den rechtgerugden stoel
tusschen Herbert en hem zette, legde zij hem schertsend doch zeer autoritair het
zwijgen op, waarbij zij onmiddellijk, en als vanzelfsprekend, aller aandacht voor
zich zelve opeischte.
Herbert was opgeveerd, zijn zooeven nog dof-verveelde oogen blonken. Dadelijk
begon hij met het meisje een rap en rad gesprek over het schaakspel; hij gaf zich den
schijn - Lize hoorde 't met verbazing! - er alle finesses van te kennen; ook hij noemde
telkens vreemde woorden, wonderlijk-klinkende speeltermen, zoodat voor het
vrouwtje, dat zwijgend en kleintjes in den sofahoek zat, die schertsend gevoerde
schermutseling een samenspraak vol heimelijke bedoeling scheen te worden, en
Helma's kameraadschappelijke toon, en de volopen blik waarmee ze telkens Herbert
in de oogen keek, van een verfijnde behaagzucht leken.
De weduwe had 't gesprek met haar bezoekster gestaakt om glimlachend en met
blijkbare voldoening naar haar dochter te luisteren; de cadet viel telkens luidruchtig
in de rede en tot beide mannen beurtelings, de oudere en de jonge, wendde Helma
zich op haar overmoedig-vrije manier, in beider oogen tuurde zij, met haar groot-open,
als argeloozen blik.
Een dompe ergernis begon, als een fyziek onbehagen, in Lize op te kruipen; ze
voelde de atmosfeer in de schemer-lichte kamer tot stikkens benauwd en zichzelf
zweeterig, prikkelig warm in haar te dikke kleeren; al een paar maal had ze mevrouw
Royens blik langs haar strak gezicht voelen glijden en wist ze zich onbeleefd in haar
stugge zwijgen, toch was het haar onmogelijk om belangstelling in het gesprek te
toonen, om, zooals de moeder scheen te verwachten, mee hulde te bewijzen aan der
dochter geest en slagvaardigheid.
‘U bent zeker ook lid van Musica,’ wendde eindelijk weer de weduwe zich tot
haar bezoekster, nadat Helma 't gesprek naar concerten en comedies had geleid.
‘M'n vrouw durft de baby nooit goed alleen laten,’ voorkwam Herbert snel Lize's
antwoord, ‘maar dezen winter zullen we toch wel....’
‘Het zijn heel goede concerten,’ constateerde mevrouw Royen ‘en een heel prettig,
gedistingeerd publiek. Voor Helma, die zelf artiste is, voorzien ze bepaald in een
behoefte....’
‘Je moet stellig lid worden,’ drong het meisje bij Herbert aan, de lange wimpers
als sluiers over de lichte oogen, ‘je zult eens zien hoe leuk de pauzes er zijn.’
‘Ik kom veel in de wereld terwille van mijn dochter,’ legde de moeder uit, terwijl
haar hand, als voelde ze Lize's blik, langs den breeden kriprand harer modieuze
rouwjapon streek, ‘en hij’ - 't was de eerste maal dat zij, met een theatraal gebaar de
aandacht naar het bloem-omkranst portret leidde - ‘hij liet mij de plicht om ons kind
een gelukkige jeugd te geven.’
‘Ik hou niet van uitgaan,’ zei opeens het vrouwtje schril en heftig, ‘die
Musica-concerten zijn niets voor mij....’; en in een onbedwingbare lust om Herbert
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te ergeren, hem, die dupe was van heel dit voos en valsch vertoon: ‘We zullen nog
maar eens wachten met het lidmaatschap, van 't jaar kan het er niet af.’
Ze zag zijn donkeren blos, voèlde de stekende boosheid in zijn oogen, doch Helma,
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voor het eerst het woord tot Lize richtend, trok onmiddelijk zijn partij: ‘Foei mevrouw,
dat meent u niet.... voor uw man is muziek een levensbehoefte.... hij is zóó
muzikaal....!’
‘Hoe wist ze dat?’ drong het in Lize, wier afkeer groeide tot machteloozen haat.
Valsch en onecht voelde ze alles: de eenvoud van Helma's doorschijnend-witte
kleeren, die evenzeer pose was als haar zedig gescheiden haar; en haar moeders
kwijnende droefheid een vooze vertooning, gelijk het krip op de japon en de
bloemkrans om het groote, opzichtige portret.
Toen zij opstond om heen te gaan verzoende Helma's meisjesachtig-hartelijk ‘dag
lieve mevrouw’ haar niet; en haar hekel ging zelfs nog naar de teemend-vriendelijke
oude meid, terwijl die, dribbelig-hulpvaardig, Herbert hielp met zijn jas.
***
Heel dien verderen middag wrokte, in een broeiend zwijgen, elk van hen om eigen
ergernis; bij de terugrit in de volle tram hadden ze niet gesproken en thuis zette
Herbert zich in de serre met een boek, terwijl Lize, den zachten middag benuttend,
nog uitging met het kind.
Maar aan tafel, toen hij een klap gaf op Jopie's handje, dat zijn mes wou grijpen,
laaide opeens haar boosheid uit en dreef de tot stikkens verkropte drift haar van 't
eene verwijt naar 't andere: hij hield zelfs niet meer van z'n kind.... zij noch Jopie
konden hem iets meer schelen.... alleen voor dat malle nest had hij oogen en ooren,
hij liet z'n vrouw voor gek op die visite zitten om dat aanstellerige wicht..! Haar
schreiende stem werd àl scheller en hooger; haastig stond hij op om de kamerdeur
te sluiten voor de meid; en toen zij eindelijk ademloos zweeg, de handen voor 't
snikkend gezicht sloeg, begon het kind, dat met verschrikte, wijd-gesperde oogen
van den een naar de ander had gestaard, hevig en luid te huilen.
Ratelend kletste zijn vork op het bord.
‘Ik verdom het verder,’ barstte hij met heesche, afgebeten woorden uit, ‘als jij me
hier het leven tot een hèl maakt.... om niets, om n i e t s versta je.... alleen om je eigen
hysterische jalouzie.... dan moet je zelf de gevolgen maar dragen.... dan loop ik er
uit, dan ga 'k hier weg tot je bedaard bent....’
Ontzet zag ze in zijn vertrokken, tot de lippen wit gezicht, z'n half-genepen van
boosheid zwarte oogen.... toen draaide hij zich om, liep de kamer door met zware
stappen, en even later dreunde hij de voordeur in 't slot.....
***
Tot half één zat ze hem koud en bevend van zenuwachtigheid te wachten, haar
spanning tot het uiterste opgestuwd bij elken voetstap die naderde door de zondagstille
straat. Al haar boosheid was weggeëbd in de eindelooze uren van alleenzijn, terwijl
ze elk harer grieven in weeke zelfbeschuldiging ontzenuwd had. Gelijk immer na
een twist dacht ze, nu haar drift was gebroken, met weerzin aan haar onbeheerschte
hevigheid terug; begreep ze weer in onmachtig berouw hoeveel ze met haar verwijten
had bedorven, hoe ze wild had uitgepraat, wat beter verzwegen was geweest. Terwijl
ze met een schertsend woord, met een grap en een liefkozing soms zooveel van
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Herbert kon verkrijgen.... had ze nu misschien verloren wat door de toewijding van
maanden moeizaam herwonnen werd.... nu 't immers juist zoo goed tusschen hen
gegaan was, in den laatsten tijd....?
Haar overprikkelde verbeelding zag hem als slachtoffer door de zondagsherrie
loopen, als trieste gast in een roezig koffiehuis.... verhalen spookten door haar
gedachten van vrouwen, die door onzinnige jalouzie haar mannen op den slechten
weg hadden gedreven, en in weeke sentimentaliteit neigde
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ze ertoe Herbert zóó, als slachtoffer, te zien.
Toen ze, eindelijk besluitend om naar bed te gaan, 't licht in de huiskamer al had
uitgedraaid, hoorde ze zijn sleutel in het slot.
Ongezien stond ze in de donkere kameropening terwijl hij bij de kapstok, waar 't
lampje nog brandde, zijn goed afdeed; ze zag z'n rood, onverschillig-genoegzaam
gezicht, z'n vlug bewegen, de belangstelling waarmee hij even 't glas van de barometer
betikte.... en ze wist diep-in, al weerden haar bewuste gedachten de erkenning, dat
hij anders was dan ze had verwacht.
Hij schrok toen hij haar onbeweeglijk figuurtje gewaar werd.
‘God, ben je nog op?’ vroeg hij op een luchtigen toon, die verlegenheid verborg,
en terwijl hij haar bij den schouder zachtjes naar binnen drong: ‘Ga dan nog 'ns even
zitten.. dan zullen we eens praten.’
Aan de huiskamer-tafel, onwennig als vreemden, zaten ze elk aan een kant; boven
hun hoofden suisde het gloeikousje; hij had - dacht even het vrouwtje - 't kraantje
weer tever gedraaid....
‘t Is beter, dat we de zaak eens en voor altijd uitpraten Lize,’ begon hij koel en
zakelijk, als een les die hij lang had overdacht, ‘wat je eigenlijk van me denkt weet
ik niet.... wat je van me zou willen weet ik evenmin. Maar dit moet je begrijpen: met
Helma Royen ben ik bevriend, al meer dan 'n jaar.... Ze is heel intelligent en begaafd....
'n heel bizonder meisje.... ik mag graag met 'r praten. Ik ben op 'r gesteld, als je 't
zoo noemen wilt. En weet wel - eens en voor al - die vriendschappelijke verhouding
geef ik nièt op om een gril van jou.... omdat jij er dingen van denkt die niet bestaan.
Zooveel wederzijdsche vrijheid dienen we elkaar in 't huwelijk toch te geven....’
In haar leeg hoofd schenen alle gedachten te vervloeien. ‘Ik vraag voor mezelf
geen vrijheid’, zei ze mat, met een flauwen glimlach, toen hij zweeg.
‘Jammer genoeg,’ pleitte hij ijverig, met z'n vlakke hand het tafelkleed bekloppend,
‘jij leeft veel te veel in je eigen kleine kringetje, daardoor wordt je bekrompen in je
opvattingen, daardoor komt het, dat je je zulke malle dingen in je hoofd haalt.... jou
horizon komt niet achter de kap van de kinderwagen uit....’
‘Heb je die mooie uitdrukking soms van háár?’ viel ze hem snel en smadelijk in
de reden, recht in haar stoel en bevend in 't beheerschen van haar drift.
Herbert zweeg even. ‘Ja’, zei hij toen glimlachend, opzettelijk-rustig; ‘die
uitdrukking heb ik inderdaad 'ns van Helma gehoord, maar natuurlijk absoluut niet
in betrekking tot jou, want ze kende je niet.... Dus kindje’ - hij schoof z'n stoel wat
naar de hare, lei hartelijk z'n hand op haar knie, ‘hebben we de zaak nou uitgepraat?
Ik voel wel dat je spijt hebt van vanmiddag, maar beloof je me, dat ik er niet bij de
eerste de beste “verdenking” een herhaling van krijg?’
Terwijl hij haar naar zich toe trok liet ze hem willoos begaan. Ze wist dat deze
verzoening anders was dan haar gretige verbeelding zich had uitgedacht, dat zijn
onomwonden verklaring geenszins de knagende angst van haar had weggenomen.
Doch haar moede geest vond verzet noch verweer, en ze voelde 't sterkst van al 't
lichamelijk behagen, waarmee ze, warm en rustig, haar hoofd lei tegen z'n borst.
‘Beloof je 't dan?’ vroeg hij nogeens, haar dichter tegen zich aandrukkend, en toen
ze zwijgend knikte boog hij haar bleek moe-verslapt gezichtje achterover, keek er
even lachend, hoofdschuddend op neer en zoende toen met zijn grooten, rooden
mond haar kille lippen.... ze wou geen weerzin voelen tegen de weeë lucht van
drank....
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De biecht van tante Jet,
door Emma van Burg.
Toen het weer na de koffie zoo mooi opklaarde, kon ik toch nog Jettie voor een
wandeling afhalen. Het zou haar misschien een beetje troosten, dacht ik, wanneer er
op dezen dag een mensch stilletjes naast haar liep van wie zij wist dat ze met haar
meevoelde. Jettie had mij zelf nooit iets verteld, maar zij wist wel dat ik het lang had
begrepen....
Ik vond Jettie in de tuinkamer vlak bij de opengeslagen deuren bezig met naaiwerk.
Rustig-vlijtig deed zij de machine snorren, als was deze dag - zíjn trouwdag - er éen
geweest als alle andere. ‘O ja tante, graag’, zei ze, toen ik haar vroeg of zij een eindje
met mij mee ging wandelen. Langs mij heen ging zij de kamer uit om haar hoed te
halen. Haar oogen zagen afwezig, maar rustig, en haar gezicht was niet bleeker dan
anders.
Toen zij weg was keek ik op de klok - half drie - nu wás hij getrouwd.... Arme
Jettie.... maar zij zou er doorheen moeten, zooals wij allemaal....
De beukenlaan langs liepen wij naar het cafétje aan den voet van de duinen, een
half uur ver - Jettie regelde gewillig haar pas naar den mijnen. Zoo nu en dan zei ik
iets - altijd wat, waar zij niet op hoefde te antwoorden. Zij sprak heel weinig trouwens het is een stil meisje. In het prieel achter in den tuin van het cafétje gingen
wij zitten. Ik was erg warm, en wat hijgerig - daar heb ik tegenwoordig meer last
van. Toen ik na een paar minuten weer op adem gekomen was, zag ik Jettie met
groote oogen strak voor zich uitstaren. Spontaan drukte ik haar even de hand die in
haar schoot lag. Jettie wendde 't hoofd en zag mij aan. ‘Tante’, zei ze zacht, ‘het is
lang niet zoo'n erge dag als ik het mij had voorgesteld’.
‘Niet kind?’
‘Nee - het lijkt haast.... een gewijde dag’. Ze staarde weer voor zich, in de verte.
‘Het is zoo vreemd - maar vandaag kan ik hem afstaan aan een ander, en hemzelf
alleen maar zegenen voor alles wat hij voor mij is geweest....’
Ik maakte een beweging - doch terstond daarop begreep ik Jettie.
‘Hij heeft mij zoo innig gelukkig gemaakt.... alleen maar door te zijn zooals hij
is.... Al maar schatten zou ik over hem willen uitstorten uit dankbaarheid omdat hij
zoo goed en zoo hartelijk is en zoo vroolijk en sterk.... Het is of hem voor altijd alle
zonden moeten zijn vergeven omdat hij voor éen mensch zooveel is geweest....’
Ik keek weg van Jettie - want in mijn oogen welden tranen van dankbaarheid omdat
nu voor mij het volle licht straalde..
Ik was dertig toen ik mijn moeder verloor, met wie ik de laatste drie jaar alleen had
samengewoond als de eenige van vier zusters die ongehuwd was gebleven. In ons
kleine stadje was mijn moeder - weduwe sinds onze kindsheid - bekend om haar
knappe dochters - ‘behalve Jet, die is leelijk’, zeide men. Na moeder's dood weigerde
ik hardnekkig om bij een van mijn zusters te komen inwonen. Ze waren alle drie
verwonderd en teleurgesteld: ‘want Jet was zoo'n handige hulp, en je deed er haar
gewoonweg een plezier mee als je haar op de kinderen liet passen’.
Zeurig-aanhoudend drongen ze bij mij aan om de reden - ‘was ik dan altijd nog boos
omdat Henk mij een vaatje zuur bier had genoemd? hij had toch zelf gezegd dat hij
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het heelemaal als gekheid bedoeld had. Vond ik de logeerkamer te ongerieflijk? maar
Ernestien ging immers over een half jaar verhuizen, en dan wilde ze voor mij wel
een flinke groote kamer reserveeren, waar ik ook apart kon gaan zitten als ik dat
wou.... Ik gaf, koppig-gesloten, al korter antwoorden, en liep op 't laatst met een
boozen snauw weg.
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Ik vertrápte het om nog langer als een genadegift te ontvangen wat mijn wettig erf
was zoo goed als dat van een ander - ik gaf er den brui van om den heelen dag
geduldig kinderen te verzorgen en te vermaken, die, zoodra zij in de gang japongeritsel
hoorden, met stralende gezichtjes en uitgestrekte armen van mij wegvlogen juichend:
‘mamma! mamma!’ en dan den ganschen avond niet meer naar mij omzagen.
Omdat ik van het inkomentje dat mij restte niet dan uiterst zuinig zou kunnen
leven, zocht ik naar bezigheid die mij iets opbracht. Een vak had ik natuurlijk niet
geleerd; naar den geest van dien tijd had men mij, terwijl iedereen overtuigd was,
dat ik nooit zou trouwen, opgeleid alsof ik vast op een huwelijk rekenen kon. Om
kort te gaan, ik was aangewezen op een betrekking 't zij als assistente in de
huishouding, 't zij als vervangster der huisvrouw. Het kon mij niet schelen waar ik
kwam en bij wie - in de hoofdstad of op een afgelegen dorp, bij oude of jonge, bij
voorname of meer burgerlijke menschen. Mijn onverschilligheid beduidde, geloof
ik, iets als een uittartende houding tegenover de Voorzienigheid - ík mocht toch niets
hebben, mijn leven was toch mislukt - nu kon de rest mij ook niets meer schelen.
Slechts aan éen ding hield ik bij mijn betrekking-zoeken hardnekkig vast, negeerend
mijn eigen somwijlen schuchter sprekend verlangen: ik wilde niet komen in een
huishouden met kinderen.
Zoo belandde ik ten slotte bij een echtpaar, dat mij kost en inwoning zou geven
in ruil voor hulp aan de huisvrouw, die zich door de ziekelijkheid van haar man al
te zeer gebonden vond. Men vertelde mij voordat ik er mijn intrek nam, dat Mevrouw
telkens zonder meid zat en heimelijk hoopte in mij een vaste hulp te hebben gevonden,
die haar misschien op den duur de kosten en onaangenaamheden van 't houden eener
dienstbode besparen zou - ik aanvaardde het onverschillig.
Van den eersten dag af kende ik Mevrouw. Zij was één van de massa-menschen
die ik altijd om mij heen wist - die ik minachtte, verfoeide.... en vreesde - die mij
eenvoudig qualificeerden als ‘een leelijk meisje’, en nooit iets vermochten of
verlangden te weten van mijn gevoelsleven, mijn geestelijke kwaliteiten - kortom
mijn innerlijk. Ik leefde naast haar met een heimelijken wrok minder tegen haar
persoonlijk dan tegen haar als type eener gehate soort - te zeer haar bekrompenheid
minachtend om anders dan bij hooge uitzondering ruzie met haar te maken. Zij van
haar kant, die in haar onberedeneerd dom standsgevoel veeleischend en uit de hoogte
placht te zijn jegens een dienstmeisje, werd meestal door mijn optreden van
gelijkgerechtigde beschaafde dame op een afstand gehouden.
Zij was een bloedverwante van haar man, die haar eenige jaren geleden, nadat hij
als een wrak uit Indië was teruggekeerd, gehuwd had om voor de rest van zijn leven
verzekerd te zijn van goede verzorging. Hem had ik voor 't eerst gezien op den avond
toen ik definitief met Mevrouw had afgesproken. ‘Wilt u nu ook nog even met mijn
man kennis maken’, had zij gezegd en was mij voorgegaan naar de huiskamer. Een
oogenblik, terwijl ik binnentrad, zag ik hem van terzijde gezeten in zijn leuningstoel
als een grijsaard - doch toen hij, opgerezen, zijn gezicht naar mij toewendde, zag ik
terstond dat hij nog niet oud was. Inderdaad, hij was nog geen vijftig jaar, naar hij
mij niet lang na mijn komst in zijn huis zelf vertelde - toen reeds moet hem eraan
gelegen zijn geweest dat ik niet een ouden man in hem zien zou, die met het leven
had afgerekend.
Onze sympathie was een dadelijk en volkomen verstaan van elkanders vroegere
idealen en hoop en de gebleven wrange verbittering tegen menschen en lot. Hij stortte
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zijn heele geschiedenis tegen mij uit: hoe hij het leven was ingegaan met de vurige
begeerte om het naar alle kanten zoo goed, mooi en sterk mogelijk te maken, doch
hoe
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sleur en bekrompenheid hem hadden gedwarsboomd, de liefde hem bedrogen en de
gezondheid hem begeven had. Ik zag het terwijl ik hem aanhoorde: hoe hij kwam
met volle handen en hoe allen te klein waren geweest om te ontvangen - en nadat hij
uitgesproken had bevestigde ik in eigen nieuwe woorden wat hij even tevoren had
gezegd. Hij had mijn levenstragedie verstaan zonder dat ik er over had gerept. Mijn
krijtend verlangen beroerde hij soms met enkele woorden van een zoo zuiver
meegevoelen alsof hij altijd in mijn vertrouwen was geweest.
Hem kon ik mijn warme sympathie, mijn week medelijden rechtuit toonen. Altijd
was ik jegens mannen bevangen-verlegen geweest, en 't allerminst tegenover hen,
tot wie ik mij had aangetrokken gevoeld, had ik iets van mijn innerlijk naar buiten
kunnen brengen. Steeds werd ik in hun bijzijn gekweld door 't besef van mijn onmacht
om als vrouw te behagen; nooit kon ik de achterdocht van mij afzetten dat zij mij op
het eerste gezicht ‘een leelijk meisje’ hadden gekeurd, hun verdere aandacht niet
waardig. Maar hier bij dezen afgeleefden zieke, in wien ik niet meer den man zag,
liet de machtelooze drang om te behagen mij met rust. En zonder dat ik het voor
mijzelf onder woorden bracht had ik bovendien het besef dat er voor hem reeds
bekoring uitging van mijn gezondheid alleen - dus legde ik in mijn omgang met hem
een zekerheid, een overwicht aan den dag die mij, de verworpene, altijd vreemd
waren geweest. Ik was gesmaad en achterafgezet omdat ik aan de eischen van een
bepaalde groep menschen niet voldeed - hier was iemand die behoefde wat ík te
geven had. Ik begon mij minder onnut en vernederd te voelen: éen mensch was er,
in wiens gedachten ik stond als iets bizonders. Hijzelf betuigde het mij, hoe dankbaar
hij ervoor was dat ik op zijn weg was gevoerd. Dat hij bij zijn plichtmatig voor hem
zorgende, bekrompen en meestal slechtgehumeurde vrouw geenerlei begrip en
meegevoel vond, aanvaardden wij beiden onverschillig als een feit, zonder er ooit
over te spreken.
Zoo leefde ik een tijdlang voort, rustig en tevreden als ik het nog nooit tevoren
was geweest; mijn wrok tegen leven en lot was wat dieper in mij weggezonken, en
de toekomst ging ik in zonder er ten goede of ten kwade iets van te verwachten. Tot
op dien zomer-schemeravond....
Nooit vergeet ik hoe ik daar tegen den nacht in mijn van zilveren licht
volgestroomde kamer bij de tafel stond, onbeweeglijk-ontdaan van de zonde, die
mij, onvoorbereid, had overrompeld. Na zijn ontstellend-onverwachte vurige
liefdesuitstorting had ik mij op zijn smeekbede laten kussen en omarmen, ál
hartstochtelijker.... Mijn altijd vast-aanvaard bezit, de ongerepte schuldeloosheid,
die mij recht van spreken en vrijheid van handelen gaf, was verloren. Ik riep den tijd
terug dat ik nog het versmade meisje was, met alleen maar verdriet om wat ánderen
mij aandeden.
Ik kwam tot het besluit om de eerste de beste woordenwisseling met Mevrouw
aan te grijpen als een voorwendsel tot vertrek. Dit plan herstelde in mij het evenwicht:
straks zou zoo mijn éene fout weer zijn goedgemaakt.
Den volgenden dag roerde hij met geen enkel woord het gebeurde aan; hij was
alleen stiller en gedrukter dan anders. Toen hij daarna dagen aaneen bleef binnen de
perken van onzen vorigen vriendschappelijken omgang, liet ik mij glijden in de
zekerheid, dat het hem terstond berouwd had zoover te zijn gegaan, en dat hij om
mij niet uit zijn huis te verjagen zich had voorgenomen dat zooiets niet meer gebeuren
zou. Mijn plan was weg uit mijn gedachten. Behaaglijker, meer zelfbewust dan
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tevoren leefde ik voort. Illusies doken opnieuw in mij op, nu ik wist dat ook ik de
liefde van een man veroverd had. Ik besefte weer dat ik nog jong was....
Toen hij, na weinig weken, zich opnieuw
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vergat, ervoer ik dat terstond als een voorzien onvermijdelijk gebeuren. Luchtig had
ik mijzelf de waarheid verheeld, zeer goed wetend dat ik het deed.... Zoodra ik mij
verschrikt uit zijn armen had losgerukt brak zijn overmoed. O, God, nu had hij zich
toch niet kunnen beheerschen - nu zou ik van hem weggaan, en dan was hem al het
geluk van zijn leven ontnomen.... Hij verborg zijn gezicht in zijn handen en snikte en voordat ik zelf wist wat ik gewild had was ik op hem toegetreden en had hem,
mijn hand leggend op zijn schouder, met zachte stem beloofd dat ik niet van hem
weggaan zou. Hij keek snel op en zag mij aan met een gelukkigen glimlach - greep
dan de hand die op zijn schouder lag en kuste die....
Inderdaad, zei ik dien avond alleen op mijn kamer tegen mijzelf, waarom zou ik,
naar wie overigens op de heele wereld niemand verlangde, heengaan van een arm
ziek mensch die al zijn geluk vond in mijn bijzijn? Was het niet zelfs plicht om te
blijven? meer dan om strikt correct te handelen? Dat ik óok bleef verleid door de
geboden liefde bracht ik voor mijzelf niet onder woorden. Aan het feit dat hij getrouwd
was schonk ik in 't geheel geen aandacht: van die uit overleg gesloten verbintenis,
die mogelijk zelfs geen heeten mocht, ging voor mij geenerlei wijding uit.
Die wonderlijke eenige zomer in mijn leven.... Nu ik sinds zooveel jaren stil op
den achtergrond leef als een geëxploiteerde niet getelde oude vrijster komt het mij
soms ineens zoo verbazingwekkend onwezenlijk voor dat ik, werkelijk ik, eenmaal
een diepe, volledige, gansch vervullende passie heb gewekt. Ik hoorde in de
werkelijkheid warmer, gloeiender, inniger liefdewoorden dan ik ooit in heimelijke
zoete illusies had gedroomd. Met zijn heele zijn, ieder uur van zijn dagen aanbad hij
mij.... mijn meegevoel, mijn liefde.... den onuitputtelijken rijkdom van mijn gemoed....
In zijn waan hield hij mij voor mooi....
Ik gaf hem, nu ik wist, een meer tegemoetkomende, teederder vriendschap dan
tevoren. Wanneer ik uit was gegaan haastte ik mij soms met terugkomen, omdat ik
wist hoe vurig hij naar mij verlangde, en hoe verrukt-blij hij placht te zijn als ik
vroeger dan hij verwacht had weer voor hem stond. Een enkele maal schonk ik hem
als terloops een klein aandenken: een bloem, een portret - ik wist zelf zoo goed de
onschatbare waarde van zulke nietigheden.... En hoe koesteren nu mijn oogen, mijn
handen, mijn herinneringen de enkele sieraden, welke ik toen met een zekere
genadigheid van hem aanvaardde.... de eenige liefdeblijken die ik ooit in mijn leven
ontvangen heb....
Hoewel ik hem had gezegd dat ik zijn liefde niet beantwoordde, kon hij toch niet
nalaten om mijn voorkomendheid gunstig voor zich uit te leggen, zich te verbeelden
dat ik langzamerhand wederkeerig liefde voor hem gevoelen ging. Ik deed maar
weinig moeite om hem zijn illusies te ontnemen. Hij kon immers toch nooit ernstig
plannen voor een nieuw leven beramen - hoogstens nog een paar jaar zou zijn
hartkwaal hem gunnen.... Ik liet hem begaan, als hij ging becijferen hoeveel inkomen
hem zou overblijven wanneer hij aan zijn vrouw een jaarlijksche toelage uitkeeren
moest - als hij zich luchtkasteelen bouwde over de toekomst - met mij.. Wij scheelden
nog geen volle twintig jaar - genoeg huwelijken waar man en vrouw zooveel of nog
meer in leeftijd verschilden. En met zijn gezondheid zou het stellig weer heelemaal
in orde komen, o, zeker - hij was al zooveel beter geworden alleen door het geluk
van mijn tegenwoordigheid. Inderdaad scheen het soms of hij vooruitging.
Dikwijls betreurde ik het, dat wij niet meer met elkaar konden omgaan als een
paar elkander in alles verstaande, voor altijd verknochte vrienden. Ze waren mij zoo
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lief geworden, de schemeruurtjes van vertrouwelijk samenzijn, in de sfeer van
volkomen wederzijdsch begrijpen - wanneer
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zijn vrouw, in wier tegenwoordigheid wij geen van beiden onze intiemste gevoelens
en gedachten konden uiten, boodschappen was gaan doen, of een visite maken,
hetgeen zij bij voorkeur 's avonds deed. Nu nam hij ieder oogenblik dat hij met mij
alleen was te baat om mij onder 't fluisteren van vurige liefdesverklaringen
hartstochtelijk te omhelzen en te kussen - zoodat ik dikwijls, afkeerig geworden van
de hevigheid zijner uitingen, het alleenzijn met hem vermeed. En wanneer het mij
dan eenige dagen achtereen was gelukt om niet met hem samen te wezen zonder dat
zijn vrouw erbij was, rees in mijzelf een onrustig verlangen naar nieuwe
liefkoozingen.... en kwam ik hem weer tegemoet....
De catastrofe overviel mij. Op een avond onder de thee ontving Mevrouw per
telegram bericht, dat van haar moeder, die sinds maandenlijdend was, de toestand
plotseling zeer was verergerd. Ze maakte onmiddellijk plan om er terstond nog met
de laatste gelegenheid heen te gaan - en terwijl zij zenuwachtig zocht in een
spoorboekje wierp haar man mij een snellen blik van verstandhouding toe, dien ik
voordat ik zelf goed wist wat ik deed beantwoord had.
Ik voelde dat ik snel bleek werd; mijn hart klopte hevig, terwijl Mevrouw jachtig
beredderend af en aan ging, haar man, die star vermeed om mij aan te zien,
aanhoudend betrekkend in haar zenuwachtig overleg. In plaats van haar te helpen,
zooals mijn taak zou zijn geweest, zat ik verbijsterd. Een paar minuten voordat zij
het huis uitging wist ik te ontsnappen naar mijn kamer, om daar tot kalmte te komen
en vastheid van besluit. Neen, neen, dát mocht niet, dát wilde ik niet - heel beslist
zou ik het hem zeggen.
Ik zat aan mijn open venster. De tuintjes buiten waren éen doodstille donkerheid;
geen adem, geen beweging in de lucht.... De nacht was zwaar van zoet lokkend
geheim..
Het eenzaam weten van mijn schrikkelijk geheim heeft mij jaren lang achtervolgd.
Menigen avond, zoodra ik mij in het bijnadonker van de kamer had neergelegd,
spookte onmiddellijk martelend-vervolgend heel het gebeuren - ik moest opstaan en
licht maken - dan, nadat ik weer lag, af gemat waken tot den ochtend. Soms op een
vredig-teutige wandeling met de kinderen joeg mij ineens de herinnering uit mijn
rust - en nog onlangs, op Nico's bruiloft, toen de jongelui in een kring hand aan hand
om Tante Jet heendraaiden en al die vroolijke lachende gezichten naar mij waren
toegekeerd, rees in mij, niet te weren, het dompe weten....
Ik zat onbeweeglijk-rechtop met saamgeklemde handen op een stoel in den hoek
van mijn kamer - zag hoe het daglicht het vertrek begon te vermeesteren...... Ik
trachtte, radeloos, mij in te denken dat ík, ík op dat eigen oogenblik in mijn slaapkamer
alleen was met mijn dooden minnaar, en dat snel, onontkoombaar, de dag met de
ontdekking naderde....
De reddende gedachte schoot mij door het hoofd.... Wee van ontzetting naderde
ik het lijk.... Ik móest mij vermannen - met de kracht van de radeloosheid sleepte ik
het zware mannenlijf uit mijn kamer op de gang - dood-angstig hoorend het doffe
geluid in het leege huis.... Dan, uitgeput, liet ik het lichaam los: trillend, hijgend,
heetbezweet stond ik even stil. Ik luisterde - nergens gerucht.... Verdwaasd, met
sidderende handen, kleedde ik mij op mijn kamer aan, vluchtte toen langs het lijk
het huis uit.... Toen ik een eindweegs geloopen had werd ik mij bewust dat ik den
dokter roepen ging.
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Dien heelen dag ben ik verder kalm-vastberaden actief geweest. Ik ging den dokter
en onzen buurman voor, die den overledene op zijn bed hebben gebracht; de
dienstbode, die op haar gewonen tijd aanschellen kwam, zond ik terstond weer weg
met een telegram aan Mevrouw; te zamen met onze vaardige hartelijke buurvrouw
heb ik den doode

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

62
afgelegd.... Iedereen wilde mij met vrien delijk-deelnemende woorden kalmeeren en bewonderde mij omdat ik geen kalmeering noodig te hebben bleek.
Ik kan mij niet herinneren dat die houding mij bizondere inspanning en
beheersching heeft gekost; zij was mij eenmaal tot mijn zelfbehoud opgelegd. Aan
ieder deed ik weer opnieuw mijn verhaal, reeds voordat erom was gevraagd: hoe ik
in den loop van den nacht wakker was geworden met het vage idee dat ik een slag
had gehoord, maar toen, daar alles in huis stil bleef, weer was ingeslapen - hoe ik,
na vroeg in den ochtend te zijn opgestaan, Mijnheer levenloos op de gang had vinden
liggen.... De laatste dagen al was hij minder wel geweest - stellig had hij, juist voordat
hij zich te bed leggen zou, het ineens hevig benauwd gekregen, en nog buiten zijn
kamer lucht gezocht. Ik voegde er den uitleg bij dat hij gewoon was laat naar bed te
gaan, omdat hij in den regel pas tegen den morgen den slaap vatten kon. Ik dacht dat
men den kunstmatigen opzet van dit verhaal, waarin alle mogelijk te stellen nadere
vragen reeds van tevoren waren beantwoord, merken moest; mijzelf hoorde ik het
opzeggen als een van buiten geleerde les. En wanneer, nadat ik had uitgesproken,
de ander even zwijgen bleef, steeg in die enkele seconden mijn angstspanning tot
het ondraaglijke.... Maar in niemand is het ooit opgekomen om aan de waarheid van
wat ik vertelde te twijfelen.
Nadat alles tot een einde was gebracht, begaf ik mij weer tot den dienst van mijn
zusters. Gedwee droeg ik voortaan haar veeleischendheid en ondank; zonder een
klacht tegenover anderen of in mijzelve zag ik haar moederweelde aan. Ik had op
eigen geluk geen aanspraak meer....
Een jaar of twee na het gebeurde zat ik op den avond van een drukken sloofdag
in het huishouden van Ernestien, die pas was bevallen, alleen op mijn slaapkamer,
te vermoeid om terstond naar bed te gaan. En terwijl ik pijnlijk-afgemat-ineengezakt
in mijn stoel hing, werd ik vervuld van een oneindig wee om het leed en de
verworpenheid van heel mijn bestaan, van kind af. Altijd, in een omgeving van
uitgaan en vertoon, achterafgezet en heimelijk gesmaad om mijn leelijkheid, die
naast de schoonheid van mijn zusters dubbel opviel - altijd zelf ontberend het geluk
van anderen aanziende - míjn liefde, míjn jeugd en kracht versmaad ....Toen nog de
verzoeking en het bezwijken en de jammer voor heel mijn verdere leven....
Ik schreide heel lang met het gelaat in de handen. Toen ik ten laatste, vermoeid,
weer stil zat, daagde het in mij dat toch niet mijn deugd enkel schijn, mijn ideaal
alleen denkbeeldig was geweest, zooals ik steeds na dien nacht mijzelve met de felste
bitterheid had voorgeworpen - mijn niet-aflatend berouw zelf wees het mij.
Ik ben oud geworden. Ik heb zooveel zien leven en sterven, lieven en lijden - de
wereld gaat altijd maar voort, voort - al onze moeite en zorgen en strijd, hoe weinig
bereiken wij er ooit mee, arme nietige menschen.... In verklaarde oogenblikken zie
ik mijzelf maar het werktuig om een gebroken menschenkind eenmaal voor zijn
sterven het geluk te doen kennen - geluk zoo groot dat hij het niet heeft kunnen
dragen.... Wat beduiden als prijs dáarvoor mijn diepe verwerping en jagend berouw,
de altijd spokende verschrikking van dien nacht - van dat oogenblik dat ik met een
niet te vatten ontzetting opvoer en mijn gil klonk in het leege huis....
Wat beduidt mijn braaf gezwoeg voor de anderen naast dat eene groote dat ik
zonder het te willen en te weten schonk. Dát is de beteekenis en de zin van mijn
leven geweest - dáarom is mij de zonde vergeven. Jettie heeft het vanmiddag gezegd....
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Sonnetten
van Willem de Mérode.
Ga maar voorbij, ga maar voorbij!
Gij hoeft tot mij niet wederkeeren.
Mijn hart wil al uw liefde weren.
De dag is al gedaald voor mij.
Ik heb de deuren dicht gedaan.
Er is geen enkel licht ontstoken.
De stilte heerscht hier onverbroken.
Wie klopt, zal moeten verder gaan.
Wat gaat gij talmend om mijn huis?
Ik hoor 't geschuifel uwer voeten.
Roept gij zoo sidderend naar mij?
Of maakt de wind dit ijl geruisch?
Ik had niet op u luistren moeten.
Ga maar voorbij, ga maar voorbij!
Mijn hart zal nu niet meer naar u verlangen;
En mijn begeeren zal naar u niet gaan;
Mijn droomen weigeren u te ontvangen.
Ik heb u nu voor eeuwig laten gaan.
Gij mint mij niet, en eindlijk heb ik 't klagen
Mijns harten naar uw hart voorgoed gesust.
Ik heb mijn lijden niet vergeefs gedragen,
Nu vind ik, van u vrij, mijn late rust.
Nu kan ik heel mijn leven overdenken,
Zonder dat mij een leed om u beroert.
Wel zie ik soms uw beeld verlokkend wenken,
Doch niet opnieuw heeft mij uw schoon vervoerd.
Nu leef ik stil, vervreemd van werelds lusten.
Mijn moede hart kan eindelijk gaan rusten.
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Wat geef ik om uw liefde! - 't is voorbij....
Het smachten en het bittere verlangen,
Het heimelijke beven en de bange
Verrukkingen zijn nimmermeer voor mij.
Ik zie u lachend langs mij henen gaan,
En voel geen zweem van weemoed of begeeren.
Mijn hart is wenscheloos na veel ontberen.
Ik zie u koel, gelijk een vreemde, aan.
Maar gij, die onverschillig hebt versmaad
En tòch mijn arme liefde aangenomen:
Mijn blikken, mijn verlangen en mijn droomen,
Hoe zult gij leven zonder liefdes baat?
Mijn hart, dat om uw liefde niet wil geven,
Krimpt samen om uw troostelooze leven.
Wat heb ik in mijn droom geschreid
Naar uwe jeugdige oogen.
Hun sterk en zoet vermogen
Heeft dag en nacht mijn hart verblijd.
Nu scheld ik hen vermaledeid,
Die mij zoo zeer bedrogen.
Zij lachten en zij logen,
En weigerden me uw gunst altijd.
Maar ik, ik kan niet slapen gaan,
Of in het vage duister
Verschijnt uw jonge luister
En uwe oogen zien mij aan.
En 'k kan dees beê slechts vinden:
God, wil die oogen blinden.
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Ik heb om u verderf gebeden,
Omdat ik zelf verdorven ben.
Omdat ik enkel zorgen ken,
Wensch ik u enkel bitterheden.
Gij hebt uw liefde wèl bewaard.
Bezorgd een enklen drop te spillen,
Bleef de olie, die mijn pijn kon stillen,
Onnut in uwe flesch gespaard.
En als gíj eens verwond zult zijn,
Wie zal de kneuzing uwer leden
Verbinden met de lieflijkheden
Van lijnwaad, oliën en wijn?
O God, ik wil mijn armoe deelen
Om uw ellende te verheelen.
Mijn hart wil zijn barmhartigheid
Geen oogwenk naar u wenden.
Het juicht in úw ellende,
En lacht, omdat uw harte schreit.
Het wil naar smeeken, noch vermaan,
Noch harde rede hooren.
Het háát als nooit te voren,
En roemt in uw ten gronde gaan.
Het is verbonden met den dood
Om geen gena te geven.
Uw teere jonge leven
Vervalt den donkeren genoot.
O, ik, die u beminde,
Ben willens haat-verblinde.
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Beminnen moeten, niet bemind te zijn:
O zuivre wonde, bloederood en open!
Weten zijn liefde een smartenkind te zijn
Van zalig beiden en onzalig hopen.
Een kind van zorgen en van veel geween,
Toch onze troost en hoop en blij verwachten
Voor wie men bitter bange lange nachten
Gewaakt, geworsteld heeft in veel gebeên.
Dan komt de strenge onverboden dood,
En neemt hem trots gebed en strijd en tranen
En laat ons slechts de leegte als genoot.
En wij begoochlen ons met dwaze wanen:
Dat hij nog leeft, zijn spelen om ons zijn.
Maar 't hart verkwijnt van stille dorre pijn.
Mijn hart gedacht zijn bitterheden
En al zijn liefde wonderlijk.
Ben ik aan onverhoorde beden
En aan verdrukkingen zoo rijk?
En is er niemand om te deelen
Den rijkdom van dien last zoo groot?
Dit is des harten zeerste nood:
Dat het zijn schatten moet verhelen.
En toch: het is zoo eindloos zoet
Om ééns (och éénmaal zou genoeg zijn)
Dien bitterzoeten overvloed
Te geven.... zou het nog te vroeg zijn,
En moet de dag nog altijd komen,
Dat al die rijkdom wordt genomen?
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Kroniek.
Boekbespreking.
P.H. v. Moerkerken, André Campo's Witte Rozen, Amsterdam, P.N. van
Kampen & Zoon, zonder jaartal.
Vergis ik mij niet, dan heeft ook de groote Anatole France wel moeten ‘pokken en
mazelen,’ heeft ook hij (om het wat ernstiger te zeggen) een langen ontwikkelingsgang
doorgemaakt en zekere jeugdige ambities met kracht en geduld overwonnen, is
kortom zelfs deze sterke en fijne ouder en wijzer moeten worden, voor hij zijn échten,
zijn diep-eigen toon vond, zijn eigen waren aard leerde onderscheiden en tot bloei
brengen. Zijn waren aard, die er een van onverschrokken, toch zachtmoedige, critiek
en spot is, van hoogen humor en ironie zonder spijtigheid. Wel ongeveer de geheele
moderne wereld - zichzelf inbegrepen - heeft deze moderne wijze voor den gek
gehouden, en er nimmer zijn liefde, noch zelfs zijn meest instinktieve illusies en
enthousiasmes bij ingeschoten. Toen zijn vaderland in oorlog raakte, vroeg ook
France, oude spotter-met-alles, een soldaten-uniform!
Dienzelfden weg ongeveer - maar denkt u nu niet onmiddellijk en alléén aan die
uniform! - zie ik van Moerkerken gaan. Ieder nieuw boek van hem is een verdere
stap naar de Anatole France-houding. Lezend het eerste gedeelte van A n d r é
C a m p o ' s W i t t e R o z e n meende ik zelfs, dat hij er al geheel toe gekomen was
- gestegen mag men in dit geval gerust zeggen. Maar zoover is het toch nog niet.
Zóó objectief, met zóó'n allen en alles omvattende vriendschappelijke genegenheid
kon hij de menschen en dingen nog niet aanzien, zóó definitief heeft de romantische
dweper in hem nog geen afscheid genomen van zekere oude idealen. O, in dezen,
zijn overgangstijd, is hij wel zeer beminnelijk. Want laten wij het maar ruiterlijk
erkennen, wij moderne gecompliceerden, hoezeer wij ze voor ons zelf verwenschen
mogen, bij anderen zijn weifelingen en aarzelingen, met al de stijl-nuanceeringen en
half-tonen daaruit voortkomend, ons dikwijls lief. Ik heb zacht en innig genoten van
A n d r é C a m p o ' s W i t t e R o z e n , óók waar dat zoogenaamd verhaal allen
inhoud scheen te verliezen, scheen te verloopen in lieflijk gedroom en stil gedweep.
Maar ja, vraagt men mij een ‘oordeel’ (o, akelig pedant woord!), een uitspraak van
litterair criticus, dan ben ik wel gedwongen te zeggen, dat alléén het France-achtige
eerste gedeelte mij recht-af geslaagd voorkomt, één van toon en houding, een prachtig
stukje nederlandsche cultuurhistorie op hoogst gedistingeerde wijze, licht spottend
en toch zeer gevoelig, voorgedragen. Hoe zuiver onderscheidt deze auteur de talrijke
oprechte wanen, zoowel als hun snobbistische nabootsingen, waaraan onze moderne
samenleving lijdende, waardoor zij ook, in zeker opzicht, boeiend, ja bekoorlijk is.
Zelden overdrijft van Moerkerken, maar als hij éven overdrijft - niet te veel - is hij
op zijn charmantst, levert hij voortreflijke, fijne caricaturen.
Een niet overdreven stukje vond ik bijv. dit (bl. 70/71):
‘Noël, ernstig in zijn leeg glas starend, zweeg en dacht aan de leegheid van
menschelijke hersenruimten waar de begeerte naar oorlogsemotie kon ontkiemen als
de eenige redding tegen verveling. Moest dan de strijdlooze hemel niet hopeloos
vervelend zijn? Of was de opstand der Engelen een gevolg geweest van die hemelsche
eentonigheid?... Hij greep een nieuwe flesch en schonk zich weer in, luisterend naar
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Campo die de zuivere rede verheerlijkte, de instinktieve duistere machten van het
gevoel als de onredelijkheid van het onderbewuste smaadde:
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‘Alle mooie opwellingen van het gevoel, medelijden en liefde zelfs, zullen eenmaal
opstijgen, overgaan in 't gebied van de rede. Zij zullen tot bewustheden worden,
georganiseerde deelen van de ordenende beheerschende rede. De wereldvrede zal
geen schepping zijn van de individueele liefde van mensch tot mensch, maar van het
redelijk inzicht van de organisatie, van de menschheid als denkend geheel....’
‘Echter, met eenigen nadruk die woorden uitsprekend, voelde Campo tegelijk den
twijfel. Hij zag in de grijze diepte van Lize's blik dat haar rede die begrippen niet
omvatte. En Noël, Lize een cigaret, Campo een cigaar aanbiedend, zei
hoofdschuddend: ‘Pas op, geachte misteriedichter, zoover zijn we nog lang niet!’
Zie, dit vind ik aardig - maar toch een beetje mat. Van Moerkerken schreef dit niet
in een van zijn gelukkigste momenten. Het gedaas van Campo over rede en
wereldvrede is volkomen natuurgetrouw, men kan het dagelijks zoo hooren
tegenwoordig. Héél fijn lijkt mij de opmerking, dat Campo, die een stug redeneerder,
maar toch een goeie, gevoelige kerel is, al sprekend zelf den twijfel in zich waarneemt.
Dat dit geschiedt in en door de tegenwoordigheid van het beminde meisje durf ik
zelfs een mooie psychologische vondst noemen. Natuurlijk zal iemand als Campo,
na zulk gewichtig gezwam, zelf twijfel voelende aan zijn woorden, de oogen van het
meisje zoeken. Doch of hij daarin dan alleen zal lezen, ‘dat haar rede die begrippen
niet omvatte,’ ik moet het betwijfelen; in elk geval, als er méér niet was, had hij dat
voor mijn part ongezegd kunnen laten. Hier zou iets geestigers, pittigers moeten
staan. Ik bedoel niet, dat Campo spot of verveling had behoeven te zien in Lize's
oogen, maar toch wel iets meer dan dat haar rede die begrippen niet omvatte. Haar
rede? Dit meisje wist nog niet van rede, zij heeft, behalve haar wat dweperig gevoel,
niets dan gewoon menschenverstand. En ‘die begrippen’. Welk begrippen, zou men
willen vragen! Ironisch bedoeld kan het ook niet zijn - dus alsof Campo zelf het
gewicht zijner woorden nog overschatte - want wij weten, dat hij zelf reeds den
twijfel ‘voelde’ (zeer juist, dat ‘voelde’).
Wèl een beetje overdreven nu, maar daarom vooral niet minder, vind ik een passage
als de hier volgende (bl. 44; wij zijn buiten, bij de hoeve van Lize Arnsberg; een
gezelschap van kunstenaars, intellectueelen en would-be-dito's is daar bijeen om te
luisteren naar een rede van Ds. Steenvoort):
‘Ds. Steenvoort sprak van het asketisme in de natuur; hij wees op de grashalmen
en het mos, op de beuken en de eiken rondom, op de varkens en de kippen ginds bij
de boerenhoeve; zij allen, planten, boomen en gedierte leefden asketisch, dat wilde
zeggen zonder genot. Zij smulden niet: zij streelden niet den prikkel hunner zintuigen.
Sober was hun voedsel, uit de moeder-aarde zelve getrokken. Zóó moesten wij
menschen doen! Geene behoeften mochten wij hebben! Onze muziek moest de wind
zijn door de korenaren en de bladeren; onze architectuur moest zijn de eenvoud van
de boerenschuur. Zondig was elke begeerte naar genieting. Liet niet elke genieting
een bitteren bijsmaak na? Ja, het ware leven was het behoeftelooze, het van alles
vrije, boven alles uitgekomen leven, het goddelijke leven in zijn dubbel aspekt van
vorstelijken trots en maagdelijke reinheid. Want zoolang wij in het vleesch waren,
bleef ook de behoefte, de begeerte naar het genot. Het vleesch en de stof vonden,
binnen deze vergankelijke wereld van drie afmetingen, de uitdrukking hunner macht
in den cirkel, den bol, in de rondheid der werelden en hunner loopbanen. Waarom
wekten de rondingen van vrouwenlichamen de zinnelijke begeerten der mannen
op?.... Omdat alles in dit stoffelijk Heelal rond was: immers juist die werelden en
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hun loopbanen! Ach, iedere bete broods was het teeken dat wij waren in de
vreemdelingschap. Doch de zuiverste harten onder ons voelden het heimwee naar
het Vaderland, waar wij ontbonden zouden
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zijn, voor eeuwig ontwaakt als enkel-zielen..
‘En de spreker eindigde met de voorlezing van het gezang, dat daarna door een
koor van jonge vrouwestemmen werd aangeheven:
‘O Sterveling! gevoel uw waarde;
Wat u in 't stof nog vleit,
Uw hart is veel te groot voor de aarde,
Gij leeft voor de eeuwigheid.
De tijd, die alles weg doet zinken,
Bepaalt uw grootheid niet:
Gij ziet voor uw volmaking blinken
Een eindeloos verschiet.’

‘Na een stilte van een tiental minuten, in peinzende zelfverzonken wijding
doorgebracht, trad een ander spreker op, een bleeke jongeman, waarschijnlijk nog
student. Dokter Noël, aan een hoekje der achterste rij gezeten, sloop zachtjes weg,
Campo wenkend, die hem volgde. Zij gingen een zandpad langs den duinrand.
‘Een bittertje ken je hier niet krijgen,’ zei de dokter, ‘en de Pijlsteeg is hopeloos
ver weg.... Wat moeten we doen?’
Overdrijving is hier m.i. zonder twijfel. Ik althans heb nog nooit een redenaar
hooren spreken, die dezen Ds. Steenvoort in zotheid evenaarde. Toch vond ik dit nu
juist héél goed, leek mij hier de schrijver bizonder gelukkig op gang, ben ik zelfs
overtuigd dat zulke bladzijden in dit boek van hem het langst leven zullen, daar zij
de zotte uitwassen van onzen tijd zoo heerlijk scherp en toch menschelijk mild
demonstreeren. De vondst van die ‘rondingen’ moge dan wat sterk overdreven zijn
- alle echte caricaturisten overdrijven; zij doet het best, die vondst, ik vind haar
kostelijk! Let ook wel op, zulke overdrijven is nièt: het er dik opleggen om toch
vooral maar duidelijk te zijn. Integendeel, men kan wel zeker zijn, dat ook deze
kaviaar door het gemeen niet gewaardeerd zal worden, dat menigeen er overheen
lezen zal, lichtelijk verbijsterd misschien of verveeld, dat betrekkelijk maar weinigen
deze groteske zotheid in vollen maat genieten, naar volle waarde schatten zullen.
‘Een kleine élite, o zoo klein, o zoo éliet’, zal van Moerkerken misschien wel weer
spotten!
Vooral uit kleinigheden van woordenkeus en zekere verstrakkingen van toon blijkt
hier en daar, dat de schrijver nog niet volkomen boven den partijstrijd der
intellectueelen en artistieken is uitgestegen - hetgeen toch eigenlijk noodig is voor
werk als dit - dat hij daaraan innerlijk nog deelneemt, zoowel met zijn gevoelvol
temperament als met zijn meeningen vormend gedachteleven. Dit is zoo iets
begrijpelijks, ja sympathieks, dat men alleen van beminnelijke zwakheid spreken
kan, met den klemtoon op beminnelijke. Ook zal ik maar een enkel voorbeeld geven
en er vooral niet op doorborduren. Bl. 118 wordt weer verhaald van een gesprek
tusschen Campo en dien leuk sceptischen, toch ook gevoeligen en hartelijken ouden
levensgenieter, Dr. Noël - wel de scherpst gemarkeerde en best geslaagde figuur uit
het heele boek. ‘Het praten over die oude dingen vond Campo behaaglijk. Hij verzette
zich niet tegen Noëls schimpen op de onafzienbare grauwheid der volkswijken; hij
w i s t (ik spatieer H.R.) dat het de onrechtvaardige uiting was van een louter historisch
en aesthetisch beschouwen, dat de verborgen voedende gronden van het leven der
menschheid niet kende.’ Het is in een enkel woord, als dit ‘wist,’ dat de opinie van
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den auteur, ernstig betoogend, naar boven welt. Een oogenblik is hij zelf aan 't woord
over een artistieke ‘kwestie’ in plaats van over het wezen zijner personen. Had hier
in plaats van ‘hij wist’ gestaan: ‘men had hem geleerd’, of: ‘het was zijn overtuiging
geworden’, wij hadden een anderen indruk gekregen en waren geen moment
afgedwaald van de overigens zoo uitnemende typeering, ook van schrijvers
hoofdpersoon, half dichter, half verstandsmensch, een lieve, gevoelige man, die, op
het punt te verdorren in theorieën, wetenschappelijken arbeid en een saai huwelijk,
een tijd van levenwekkende
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onrust en gemoedsbloei doormaakt door zijn liefde voor een mooi en gedistingeerd
actricetje.
Want ja, lezer, er loopt een ‘romannetje’ door dezen roman. De ernstige socialistische
geleerde Campo, die zich in zijn jeugd wel eens aan dichterij bezondigd heeft - o.a.
toen hij in een paar onzalige (of juist zalige?) dagen of weken het z.g. misteriespel
Sinte Pelagia samenstelde - deze thans degelijke en gewichtige man-en-vader wordt
smoorlijk verliefd. En zoo lief wordt hij, verliefd wordende. Schuchter als een jongen,
eerbiedig als een dichter, een beetje dwepend nu en dan, excestief, ja zelfs lichtelijk
theatraal als een volbloed romanticus. Langen tijd weet hij niet, wat hij eigenlijk
heeft te denken van Lize, de fascineerende danseres en actrice. Zulke rare praatjes
gaan er over haar. Eens moet zij een reis door Frankrijk hebben gemaakt alléén met
een derde-rangs acteur, in alle opzichten haar mindere. En dan haar verhouding tot
Waling, den grooten artiest, nog grooteren egoïst en genotzoeker. Hoe is die eigenlijk?
Dat er een soort ‘verhouding’ bestaat, gelooft hij vast - heeft hij haar niet in dien
nacht, daarbuiten bij de hoeve, met Waling uit een auto zien stappen? Als hij Lize
er naar vraagt, doet zij zeer geheimzinnig. O, zij is diep ongelukkig en zou hem wel
alles willen vertellen, als het alleen háár geheim gold. Maar.... maar.... haar zuchten
en weifelingen doen allerlei vermoedens bij Campo rijzen, maken hem bijkans gek
van woede en jalouzie; al zijn beheersching van fijnbeschaafd man, zijn wijze
bescheidenheid en délicatesse heeft hij noodig om den omgang vol te houden.
Eindelijk spreekt Lize tóch. En dan blijkt - dat er eigenlijk niets was om geheim te
houden. Waling en zij waren dien avond gaan baden in zee, zonder badcostuum zooals men immers in Denemarken algemeen doet. Zij verzekert nadrukkelijk: Waling
heeft haar ‘niet aangeraakt’. Wel is zij plotseling erg geschrokken van zekere ‘koude
wreedheid’ waarmede de beruchte Don Juan haar lichaam had bezien. En duidelijk
wordt tevens, dat zij zelf heel veel van gezegden Don Juan heeft gehouden, ja nog
houdt. Te verstaan geeft de schrijver zelfs verder, dat haar kort daarop volgend, al
te vroegtijdig sterven een gevolg der teleurstelling van haar liefde is. Wat ons
eenigszins verwondert van een meisje, dat wij hebben leeren zien als tamelijk koel
en cerebraal, een echte moderne, verbrokkelde; levendig en bekoorlijk, maar tot een
groote liefde niet in staat.... zouden wij zoo gedacht hebben. Enfin, men kan zich
vergissen.
Het moois door dit romannetje aan van Moerkerken's roman toegevoegd ligt in
de beschrijving van Campo's liefdegevoel en daardoor bij hem gewekte mijmeringen
vol illusie, weifeling en zelfverwijt. Ook de omgang met zijn vrouw in dezen
moeilijken tijd is uiterst gevoelig beschreven, toch met een zeer lichten spot, een
hoogen humor - innig menschelijk, bekoorlijk, zacht ontroerend, beminnelijk.
H.R.

Frank Imm. van Steenen. 'n Decennium, Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1916.
J.M. Goedhart-Becker, Martje Vroom, Amsterdam, P.N. van Kampen
en Zoon, zonder jaartal.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

D.Th. Jaarsma, Bekentenissen van een Bruidegom, Amsterdam, P.N. van
Kampen en Zoon, zonder jaartal.
Wie deze kroniek geregeld pleegt te lezen, weet het wel: over romans, novellen,
schetsen, die eerst in Elsevier's gepubliceerd zijn, wordt, bij de afzonderlijke
verschijning, hier maar zelden iéts, en dán altijd heel weinig, gezegd. Misschien
vergis ik me, maar ik heb zoo het gevoel dat mijn critiek van die werken door dezen
en genen eenigszins verdacht zou kunnen worden, en in dit geval - waarin het immers
volkomen onnoodig is ‘de publieke opinie te trotseeren’ - tracht ik liever zelfs ver-
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denking te vermijden. Daarenboven: gaf ik niet reeds critiek, of althans aanbeveling
in de belangstelling mijner lezers, door de opneming in dit tijdschrift? De volgende
regels bedoelen dus weer louter: aankondiging te zijn. En een weinig appreciatie, waarom zou ik de daad der opneming in Elsevier's niet met enkele woorden
motiveeren, in het openbaar, nu daar gelegenheid voor is?
Eerstelingen zijn het weer, alle drie de hierboven genoemde romans, eerste
verschijningen althans op het veld waar de critiek haar meedoogenloos spel drijft,
het veld der boekpublicatie.
Van Frank Imm. van Steenen's D e c e n n i u m heeft Elsevier's slechts fragmenten
gegeven, niet den geheelen roman. Dat was, zooals men wel begrijpen zal, omdat ik
dit, als debuut stellig hoogst merkwaardige werk, niet overal even goed vond; ik
koos er uit wat mij het best geslaagd voorkwam, en tevens geschikt om als fragment
te worden opgedischt. Maar toen ik nu het voltooide boek, zooals het daar, op van
Dishoeck's royale wijze gedrukt en uitgevoerd, voor mij ligt, nog eens had
doorgelezen, had ik er even spijt van, het toch maar niet in zijn geheel aan de
Elsevier-lezers gegeven te hebben. Want ook wat ik niét gaf, liever gezegd: juist het
geheel, den roman als zoodanig, zie ik nu zoo frisch en aardig, zoo jong en van
ganscher harte geschreven, zoo bekoorlijk en aantrekkelijk, met al z'n fouten en
fouttjes - die ik hier niet opnoemen zal - met al zijn naïefheden en zijn onrijpe stukjes,
zijn veel te praterige uitweidingen b.v. De auteur zal betere boeken gaan maken - ik
twijfel er niet aan - maar misschien nooit meer één zoo vol van lentegeuren - lucht
van openbarstende aarde en malsch jong gras, van prille bloemen - zoo vol ook van
kinderlijk-naïeve levensliefde en plezier! Zelf moet men nog zeer jong en zeer
onschuldig zijn om zoo geestdriftig, zoo extatisch, over een schuldige liefde te kunnen
schrijven. Waaruit vooral niet volgt, dat deze jonge auteur met zijn enthousiasme
geen gelijk zou hebben! Integendeel: de naïefste, de kinderlijkste beschouwing is
ten slotte meestal de juiste, in allerhoogste instantie de rechtvaardigste.
Heil dus aan dit boek van heerlijke, onuitroeibaar-sterke liefdes-illusie! Ongedeerd
- want onbewust - zal het blijven onder de vele sceptische blikken, de spottende
glimlachjes, waarmee het door honderden ontvangen zal worden. Mogen de jonge
harten nog talrijker zijn, waar het blijde instemming vinden, hartelijke troost en
warmte brengen zal! Is dat nu niet een mooie toast, Frank Immanuel, gij met uw
killen achternaam! (Dien zou ik voortaan maar weglaten, de rest is immers al lang
en mooi genoeg!)
Dan M a r t j e V r o o m , ook al een boek van ‘schuldige liefde’! Och, waarom toch
ook is deze zonde zoo liefelijk, zoo schoon, zoo innig menschelijk, dat zij altijd
opnieuw verrukt en verleidt - althans het door-en-door schuldige ras der
romanschrijvers en schrijfsters verleidt, er verhalen van te maken!
Ook M a r t j e V r o o m , ofschoon van meer geoefende hand dan de piepjonge,
die 'n D e c e n n i u m schreef, zou ik in de eerste plaats een charmant boek willen
noemen, en pas in de tweede een góed boek. Een aaneenschakeling van ongelijke,
maar meest prachtig getroffen tafreeltjes, waar er gerust nog wel een paar bij hadden
gekund - en even gerust een paar af. Dus geen evenwichtige, wel gecomponeerde
roman. Hollandsche kunst van een soort, dat wij kennen sinds S a a r t j e
B u r g e r h a r t en de C a m e r a , en dat ook wel onsterfelijk blijken zal - het sóórt
bedoel ik voorloopig, mevrouw Goedhart, maar ja, ik hóóp ook uw romannetje. -

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

Martje, Herretje en Engel, hun moe en hun oome Gerrit - ik vermoed, dat zij
onvergetelijk zullen zijn, tegen wil en dank -
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ik bedoel: zelfs voor wie over hen lezende zijn pretentieusen artistieken neus optrekt
voor zoo plezierig beschreven burgerlijkheid, zoo veel liefde daarvoor, humoristische
liefde, bij deze zeer levenslustige schrijfster. Ja, deze schrijfster, moge Onze Lieve
Heer haar voor alle litteraire pretentie en precieusigheid bewaren, opdat zij zoo frisch
en natuurlijk blijve als zij nu is en zich niet op een goeden.... neen, op een heel
akeligen dag verbeelde, aan de hóóge litteratuur te moeten gaan meedoen. Want zou
het dan niet uit zijn met haar frissche charme, en met haar frisschen levenslust
misschien eveneens?
En ten slotte Jaarsma's sombere B e k e n t e n i s s e n . Het droevigste verhaal zeker
wel, dat een bruigom aan zijn bruid kan doen, het verhaal van zijn volkomen mislukt
vorig huwelijk. Een mislukking daarenboven zoo geheel-en-al door eigen schuld.
Want het moge dan zijn, dat het den man dezer bekentenissen, in zijn deemoed en
berouw, vóór alles te doen was om hartstochtelijke zelfbeschuldiging en strenge
boete, dat hij zijn vrouw dus gespáárd heeft, zichzelf allerminst, lezende kunnen wij
ons dan toch ook onmogelijk onttrekken aan den indruk, dat dit zeer terecht
geschiedde, en dat met een béétje meer zachtheid (om van liefde niet te spreken),
een béétje meer takt en zelfbeheersching, van dit verslonsde huwelijk iets veel beters,
nobelers te maken zou zijn geweest. Een stads-bovenhuisje met zulk een
menschenpaar er in: zulk een gruwelijk egoïsten, zwakken, zich ondanks alles
heimelijk admireerende man en een vrouwtje dat zich, uit begrijpelijke zucht naar
een weinig genot, uit wanhoop misschien ten slotte, bedrinkt - welk een hel! Ons dit
verschrikkelijk duidelijk te hebben doen beseffen is Jaarsma's groote verdienste. Zijn
boek is eentonig en maar heel zelden bekoorlijk, het is, vooral in het latere gedeelte,
wel ten zeerste ontroerend.
Tegen den vorm, den jonge schrijvers zoo vaak verleidenden brief- of
dagboekvorm, heb ik bezwaren - ook dat weet men wel langzamerhand van mij. Nu
eens zelf-beschuldigend, dan toch ook weer wat vergoelijkend, vaak week en slap
lamenteerend of al te plechtig praterig redeneerend, geeft ook dit ik-verhaal weer
nergens de streng en koelsimpele, bereikbaar objectieve w a a r h e i d over het geval.
De ikvorm voert gemakkelijker tot zekere innigheid, het is zoo, maar toch, hoeveel
schooner lijkt het mij, misschien kwantitatief minder, maar een hoogere, een strakker,
maar ook fijner innigheid te bereiken in den zuiver epischen, den echten verhaaltoon.
Hier had die vorm nog een ander bezwaar. De schrijver, zich eenmaal opgelegd
hebbend, den ‘bruigom’ zijn verhaal te laten doen aan zijn tweede bruid, was
gedwongen, voelde zich althans genoopt - om de natuurlijkheid van den briefvorm?
- den naam dier tweede, telkens weer, tusschen twee komma's in zijn relazen en
beschouwingen in te lasschen. Zoo lezen wij hem dan, telkens weer met een éven
schokkende verrassing, als een bizonder soort tusschenwerpsel, of onschuldige vloek,
dien naam: Agaat. En de figuur der nimmer antwoordende toegesprokene krijgt iets
sfinxachtigs, wordt ons een lichte benauwing, als de aanwezigheid van een superieur
zwijgende derde bij een hartstochtelijk twistgesprek. De auteur, die het eenigszins
wijdsch-rhetorische nu eenmaal te beminnen schijnt, zal het zelf wel niet zoo gevoeld
hebben, noch zoo voelen kúnnen - maar hij zal wel in gemoede willen aannemen,
dat zijn vorm bij anderen zulke indrukken wekt.
Overigens: de volkomen goede trouw, de stugge eerlijkheid, het talent van
definieeren en de prachtige toewijding van dezen auteur hebben mij ook zijn werk
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met genegenheid in de kolommen van Elsevier's doen opnemen en geven mij ook
nu aanleiding op dit boek te wijzen, als op een zonder twijfel hoogst ongemeene en
interessante verschijning.
H.R.
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Ferd. G.W. Oldewelt.

FERD. G.W. OLDEWELT. NAAKTSTUDIE (SCHILDERIJ).

Zoover als mijn herinnering gaat, nu zeker al wel dertig jaar, is Oldewelt bekend
als bloemschilder, hoewel hij zich allerminst tot dit onderwerp heeft beperkt. Een
gedeelte van zijn tijd inruimend voor het onderwijs, hierdoor vrij in de andere uren,
om te schilderen wat hij verkoos, zonder aan den verkoop te denken, heeft hij gemaakt
wat hem behaagde, daarbij door vakkennis gesteund. Portretten schilderde hij waaronder dat van zijne moeder -, figuurstukken, ook dikwijls naakt, binnenhuizen,
landschappen en stadsgezichten. Zelfs heeft hij zich aan composities gewaagd, als
de triptiek der Armverzorging.
Doch wat hij altijd het liefst gewild heeft was, te werken met sterke kleuren. In
ons tonige, grijze land! En in de binnenkamers van vroeger, toen geen herleefde
kunstnijverheid daar nog blijden eenvoud vol kleur had gebracht; toen het ook
binnenshuis al te veel grauw was; toen de Hollandsche degelijkheid ook in de kleedij
der vrouwen geen primaire kleuren aandorst, Oldewelt vond toen zijn wensch in de
bloemen. Haar kleurigheid voldeed aan zijn aard en met wat hij er van gemaakt heeft,
vestigde hij zijn reputatie. Zijn groote Amarilla-bouquetten, zijn papavers met
herfstbruin gecombineerd, troffen door de kloeke teekening, den solieden bouw en
ook door den smaak in de schikking. Maar Oldewelt was opgegroeid in de grauwe
school en had zich ontwikkeld in een tijd, toen het licht in een atelier maar schaarsch
en geconcentreerd werd binnengelaten, toen men contrasteerende kleuren vermeed.
En zoo heeft deze schilder, die de kleur beminde, haar tot vóór weinige jaren toch
nooit tot verrukkende schoonheid weten op te voeren. Het vreugd-uitstralen der
bloemen, het als materie-looze; juist dàt, waardoor een bloem ontroert; haar
teederheid, gratie, haar broze ongereptheid - Oldewelt wist tot vóór enkele jaren deze
schoonheid niet weer te geven.
Zijn purperen en blauwe cineraria's, die verleden jaar op St. Lucas een eereplaats
kregen, brachten de verrassing van het dan-toch-gevondene. Bij deze bloemen voelde
men, dat de schilder spontaan was aangegrepen door de hevigheid
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der fluweel-diepe kleuren tegen het weelderig-sterke groen der breede blâren. Deze
vol-bloeiende planten, in potten dicht opeen geplaatst tegen een grijzen muur waar
het licht langs strijkt, zijn in volle overgave, door hun gloed bezield, breed met élan
op het doek gebracht. Hier groeide de schilder boven de stof uit. Ook in de roode
petunia's, met een enkele witte er tusschen, vinden wij eenzelfde kracht.

FERD. G.W. OLDEWELT. NAAKTSTUDIE (SCHILDERIJ).

Op de tentoonstelling te Rotterdam was het kopje van een boerenmeisje, O n d e r
d e b o o m e n getiteld, dat de aandacht trok door de teerheid van uitdrukking, de
fijnheid van schildering. Het kind was gezien in een matten, zacht-grijzen
schaduwtoon, dien Mauve zou hebben liefgehad. Teer en heel even maar aangeduid,
waren in de vage vormen van het gelaat de zachtblauwe kinderoogen vol van
expressie.
De weemoedige uitdrukking op het gelaat van dit kindje, welks vader dronk en
welks moeder werd geslagen, heeft den schilder diep ontroerd. Schuchter en gedwee
zat het uren lang voor hem te poseeren onder het lommer der boomen en gaf hem
daarmee gelegenheid, zijn gevoelens zoo volkomen mogelijk op doek te brengen.
Zoo werd dit een diep-doorvoeld schilderij vol gedachte en stemming.
Oldewelt had het geluk, leerling van Allebé te zijn; met Haverman, Dake en
anderen, trok hij na deze studiejaren naar de Antwerpsche academie, waar Verlat,
die juist met zijn cyclus schilderijen uit het Heilige Land te Amsterdam op de jongeren
indruk gemaakt had, onderricht gaf.
Van 1896 tot 1903, is Oldewelt directeur der academie Minerva te Groningen
geweest; hij vertrok van daar om het leeraarschap aan de Rotterdamsche Academie
te aanvaarden.
Zijn triptiek ‘A r m e n z o r g ’, in 1910 te Brussel bekroond, is aangekocht voor
het nieuwe stadhuis te Rotterdam. Het Museum Boymans, dat van een der drie vakken
een aquarel bezit, kreeg nu van de Vierjaarlijksche zijn Zigeuners-Kind ‘I n d e
K e r k ’.
A.O.
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FRANS DE GEETERE. ‘CARNAVAL’.
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Frans de Geetere.
Frans de Geetere, jonge Belg, ook al banneling uit den oorlog, exposeert, nu hier,
dan daar, aquarellen en schilderijen, waarin hij zich een kleurfantast en een van de
gedachte toont.
Meer dan aanschouwde dingen, geeft hij doorleefde gevoelens weer; wat hij van
het hem omringende op doek brengt, is van dichterlijken geest doortrokken; is
aanschouwd door diep en hartstochtelijk de kleur aanvoelende oogen; is van een
broeiende dooreenwerking der verven; van een mysterieusen schemerschijn, die,
sober geschilderd en simpele dingen omhullend, geheimenissen openbaart, welke de
ziel van dezen dichter-schilder vervullen.

FRANS DE GEETERE. LEçON D'ANATOMIE,

Een kleine geraniumplant vóór het openstaand venster schilderde hij tegen de
ruimte der sluimerende stad bij nacht, en achter en om de vage roode bloemkroon
voelen we de wijde rust waren, van hoog boven op al wat daar woelde gedaald.
‘Étude’ noemt de Geetere deze eenvoudige dingen. Voorstudies waren ze den schilder
tot het scheppen van de beelden, aan zijn zieleleven ontsproten.
Hij toont een wild Carnaval, dof-kleurig, geheimzinnig, met fantastisch, teeder
lichtstrijken, mat als maanlicht; waar de figuren met Japansche monstermaskers en
dwaze gewichtigheids-gebaren rond spoken, en dolle vrouwelijven waartusschen
serpentine-slierten flitsen. 's Nachts in het bosch vol geheimenis, ziet hij ze opdoemen
als donker kleurige spookgestalten, die vervagen met de stammen der nauw zichtbare
boomen.
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FRANS DE GEETERE. MELANCOLIE.

Zijn wisselende stemmingen van verlangen, van droefenis, extatisch geluk en
verdoemenis, en van het energiek zich altijd weer oprichten uit den geestelijken strijd,
drukt hij uit in vrouwefiguren, beelden uit het land zijner droomen, tengere lichamen
met mooie slanke grijparmen, uitgestrekt in de lucht, die vol is van broeiende
kleurwerking; waar het rood in gloeit en het blauw diep is als de nacht, somber van
smart.
Frans de Geetere werd in 1895 te Anderghem geboren. Hij was leerling van de
Brusselsche Academie onder Montalt. Zijn vlucht uit het ouderlijk huis, waar hij
zich ongelukkig gevoelde - ook zijn vader was schilder -, was op zijn achttiende jaar
van grooten invloed op zijn kunst.
A.O.
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Joseph Pennell's pictures of war work in England. - Eisenloeffel's
kunsthandel, Amsterdam.

JOSEPH PENNELL. GUN TESTING (LITHO).

Ongeveer tegelijkertijd met de aankondiging van deze tentoonstelling kreeg ik het
boek in handen met een keuze uit deze teekeningen en litho's van Joseph Pennell,
uitgegeven bij Heinemann. Die reproducties zijn wel wat kleiner dan de origineelen,
maar een teekening of prent die ruimte weet uit te drukken, blijft dit ook in kleiner
formaat doen. En Joseph Pennell, dien we uit vele landschappen, stadsgezichten en
teekeningen van architectuur kennen, heeft altijd een fijn gevoel voor ruimte, voor
afstand, voor atmosfeer; hij is bovendien een knap compositeur, die nooit faalt in
het weergeven van den bouw van een panorama. Deze bewonderaar van Whistler,
die een lezenswaard boek schreef over dien meester (en ook een mooi werk over
Charles Keene van wiens landschapcomposities, zooals ze als achtergrond en
entourage in zijn Punch-teekeningen werden gevonden, hij zeker veel leerde) raakt
de dingen met een delicate hand; hij is een realist van een keurigen smaak, met zeer
veel zin voor het pittoreske, die zelfs uitkomt waar hij als masale en bijna plompe
enorme ovens of hooge pakhuizen met rechtlijnige gevels en strakke kettingladders
teekent. Mooi is in deze teekeningen en litho's het licht weergegeven, zooals het de
voorwerpen samenbindt of ook fel contrasteert tegen de in schaduw gehulde, mooi
is zijn vertolking van de vuurkolommen die uit de schoorsteenzuilen stijgen of van
den damp die de lichamen trots al hun massaliteit doet wijken. Hij is ook
oorspronkelijk en smaakvol in het kiezen van zijn gezichtspunt en geeft bijvoorbeeld
in een prent getiteld ‘From the top of furnaces’ een wonderlijk rijk en levendig
complex van fabrieksgebouwen, bruggen met treinen, geweldige schoorsteenen en
nog eens schoorsteenen, wateren met booten, en kleine drukke menschen-gestalten
in de diepte te zien - onder zijn handen een pittoresk en mooi geheel - of laat machtige
scheepsrompen zien tegen een nachtelijke lucht afgeteekend door lichtende
rookwolken, of die reusachtige door machines bewogen hamers, die door de kleine
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menschen in hooggewelfde ruimten aan het werk worden gezet, of de monumentale
cheepswerven met de hooge vertakte staketsels die als het ware een lange statige en
tevens luchtige poort vormen.
En te midden van dit alles verbaast men zich dan alweer, den kunstenaar van
verfijnd koele gezindheid tegen over de schoonheid der dingen, den maker van de
fraaigereserveerde blonde litho, op dit terrein te ontmoeten. ‘War work’ de uitdrukking
wekt toch nog andere indrukken en gedachten dan hij weet te vertolken. Men denkt
even aan de tegenstelling, die Kloos eens gemaakt heeft, van een ‘delicaat artiest’
die ‘te veel een mensch geweest’ was. Ik
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zeg niet dat Pennell (die naar ik meen Amerikaan is) wonende en werkende in
Engeland, en met toestemming van de Engelsche regeering deze teekeningen makend,
iets stuitends of bedroevends in deze massa-aanmaak van moordwerktuigen had
moeten zien - ik zou zelfs aan neutralen zulk een houding niet durven voorschrijven.
Maar men ontvangt uit deze mooie teekeningen, waarin de landschaps-schilder
eigenlijk voortdurend aan het woord blijft, ook niet de impressie van het geweldige
feit, dat een gansch volk werkt voor één doel, dat alle krachten van vernuft, dat alle
beschikbare tijd opgeroepen zijn tot samenwerking, dat alle ruimte geëxploiteerd is
en alle materiën in beslag genomen om dat eene te bereiken. Erkennende dat dit werk
oneindig veel mooier en meer gekúnd is dan dat van Heyenbrock bijvoorbeeld, kan
men zich evenwel niet verhelen, dat die dan toch tracht weer te geven wat er grootsch
en barsch is in die moderne technieken, en de wijze waarop zij geëxploiteerd worden,
in dat dienstbaar maken der elementen van 's menschen wil - zonder dat daarbij nog
bepaaldelijk de oorlogsindustrie in aanmerking komt. Aan de waardeering voor
Pennell's talent doet deze opmerking natuurlijk niets af, wel meldt zij zich aan waar
wij ons gaan afvragen of hij eigenlijk dit zijn onderwerp wel geheel bevatten kon.

JOSEPH PENNELL. THE BALLOON SHED (LITHO).

C.V.

Le fauconnier's bloemstukken. - kunsthandel Van der Linde, Amsterdam.
Toen de Franschman Le Fauconnier hier voor het eerst, bij een bekend gebleven
expositie van de ‘Moderne Kunstkring’ uitkwam, zag men in hem een der meest op
den voorgrond tredende cubisten, al waren er in sommige zijner groote composities
(Le Chasseur b.v.) ook eenigszins futuristische kenmerken aan te wijzen, als het
onmiddellijk plaatsen van verbeelding naast werkelijkheid, het verwaarloozen van
concentratie en van evenwicht. Niet lang daarna bleek dit zonderlinge gebeurd te
zijn: deze zoo moderne buitenlander die mede ook Hollandsche schilders had helpen
beïnvloeden en op een ander spoor brengen, was geïnfluenceerd door het Hollandsche
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impressionisme en kwam met vrij zwak werk voor den dag waarin ongeveer niets
van zijn vroeger streven meer zichtbaar was.
Tenslotte is Le Fauconnier toch een krachtiger figuur gebleken dan zich toen wel
liet aanzien, en ontwikkelde zich meer en meer een eigen kleurvisie in zijn kunst.
De bloemstukken die hij nu laat zien - het is op zich zelf teekenend dat een maker
van zeer fantastische figuratieve composities tot het bloemstuk in hoofdzaak zich
keert - zijn sterk van kleur en hebben een zekere voornaamheid, waarbij zich waarlijk
veel Hollandsch werk van dezen aard als burgerlijk en stijf doet kennen. Hij geeft,
gegroe-
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peerd op vrijwel naturalistische (of laat ons gewoon zeggen natuurlijke) wijze,
bloemen die stralen en vlammen door hun sterk en fel coloriet, dat niet meer de
geziene kleur, doch een soort van gedroomde geeft. Hoewel de bloemen van een
Floris Verster toch nog altijd veel sterker en dieper emotionneeren veel meer ziel
geven tegenover dezen toch enkel zinnelijke hartstocht, moet men deze werken
verwelkomen als een terugkeer tot echte warme schildersdrift van iemand die
ongetwijfeld een onvermoeid zoeker geweest is, zoo lang wij zijn loopbaan konden
volgen. Temeer verwelkomen omdat wij dit verschijnsel thans bijna overal kunnen
opmerken.
C.V.

Decoratieve ontwerpen van L. Zwiers.
De heer L. Zwiers, die ons bekend was als schrijver van technische werken, van wien
wij meubelen in ‘Het Binnenhuis’ gezien hebben, ontpopt zich thans plotseling als
een ornament-ontwerper van ongewone gave. Zijn werk heeft niets van die
geknutselde schematische versieringen, die men tegenwoordig ‘ornament’ pleegt te
noemen, en doet veeleer denken aan de fantasieën der Chineezen, Perzen, Hindoes,
of, om wat dichter bij huis te blijven, aan die van Colenbrander Er zit een
weelderigheid in zijn motieven, die eigenlijk on-Hollandsch is en de nuchterheid van
dezen tijd gelukkig mist.
Eenige jaren geleden deed Berlage ons ornament-ontwerpen zien, gebazeerd op
de diervormen die Häckel onder het microscoop ontdekt had. Het waren straaldiertjes
met kogelrond lijf en uitstekende sprieten, of polypachtige wezens met lange
vangsnoeren, bewoners van een onbekende wereld, en ook Zwiers' verbeeldingen
lijken mij hieraan verwant, terwijl zijn omzwervingen in onzen archipel hem
ongetwijfeld menigen vondst bezorgden. Nu eens zijn het lianen met afhangende,
kronkelende luchtwortels, dan weer zwierige vogels of snelschietende tjitjaks; maar
slechts ‘herinneringen’ hieraan, door de rijke verbeelding van den ontwerper tot
schoone lijn- en kleursamenstellingen verwerkt.
En op 't eerste gezicht zijn het vooral de kleuraspecten die ons treffen, wat met
het oog op 't doel waarvoor de ontwerpen gemaakt werden: behangsels, weefsels,
bekleedingsstoffen, mij van zeer veel belang schijnt.
Meer nog dan de detailleering van 't patroon, zal hierbij de werking van de kleur
van het motief tegen die van den fond de waarde bepalen. Hoewel sterk en gedurfd,
zijn Zwiers' combinatiën meestal zeer gelukkig, hij zet paars op groen, een zwart
met goud op licht oranje, een blauw en goud op rose, hij probeert en zoekt, laat de
mogelijkheid zien van een behangpatroon bij verschillende kleurgroepeeringen en
het is bijna altijd smaakvol en harmonieus. En bezien wij na het algemeen aspect de
motieven van naderbij, dan zien wij een rijkdom van lijn, een speling van contouren
die wij eerst niet bespeurden, die de werking van 't geheel ook geen oogenblik
verstoorden, maar nu als een extra genoegen ons kunnen bekoren. Dit lijkt mij ook
de juiste voorwaarde voor versieringen van geweven stoffen, behangsels,
bespanningen en dergelijken: zij moeten allereerst als geheel aangenaam aandoen,
daarbij een rustigen achtergrond vormen voor schilderijen, die men in zijn kamer
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wenscht op te hangen, en ten slotte van patroon zóó zijn, dat het ook bij nader bezien
te apprecieeren valt. Met belangstelling zie ik de uitvoering van menig ontwerp te
gemoet. Een ontwerp op papier, hoe goed ook, is slechts een hulpmiddel, de schittering
van den weefdraad, die speling van licht en schaduw, de herhaling tot eenige meters
lengte van 't patroon, dit al verhoogt de werking en hiernaar zijn wij verlangend.
R.W.P. Jr.
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Tentoonstelling van schilderijen en grafisch werk door D.H.W. Filarski
in het Panorama-gebouw te Amsterdam.

D.H.W. FILARSKI. CLARENS-MONTREUX (SCHILDERIJ).

Filarski, van wien wij wel eens heldere stillevens gezien hadden, exposeert thans
in het Panorama-gebouw uitsluitend Zwitsersche sneeuw- en berg-gezichten.
Aan den eenen kant komt er daardoor wel eens iets monotoons in zoo'n
tentoonstelling van het werk van één schilder, die daarbij nog wel één zelfde
onderwerp, zij het dan ook met eenige variatie, behandelt, maar aan de andere zijde
kunnen wij den kunstenaar beter volgen naar datgene wat hij juist in dat ééne
onderwerp bereiken wil.
En zoo ook hier; Filarski ziet niet het Zwitserland van en met de toeristen, maar
het grootsche van de door zon verlichte sneeuwbergen, de sterke lijnen van de toppen,
de zware schaduwen, de donkere dennen, die scherp tegen de sneeuw afsteken. Hij
ziet de natuur groot, breed en eenvoudig, zoowel in de teekening als in de kleur.
Daarom doen zijn schilderijen wel even aan cartons voor wandtapijten denken, maar
op een afstand gezien vervloeit de scherpe tegenstelling en komt er een harmonie in,
die ons de eenzaamheid, het overweldigende, de sterke zon tegen de diepe schaduwen
wel suggereert.
Dan zien wij in ‘Celerina’ de zon schitteren op de bergtoppen, en de donkere hutten
in Oberalpina zwaar afsteken tegen de geelachtige sneeuw of een eenzamen boom
zich afteekenen tegen de bergen en de lucht.
Voor velen zijn het misschien slechts aanduidingen, tegenstellingen, en in eenige
buiten-catalogus geëxposeerde schilderijen is Filarski verder op zijn onderwerp door-
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gegaan, maar wat hij in zijn meeste werken heeft willen geven, lijkt mij wel bereikt.
Sterker nog dan in een schilderij, heeft hij in hout- en linoleum-sneden het contrast
tusschen licht en schaduw willen geven. Ook hier zocht hij naar eenvoud in
voordracht, vermeed kleine details en halftonen en trachtte in enkele contouren en
groote zwarte schaduwen het effect te verkrijgen. Ze zijn dan ook wel sterk en
suggesteerend, die zwart- en wit-drukken, maar ik vermoed, dat zonder het grootsche
ervan verloren te doen gaan, een enkele tintdruk, voor de lucht bijv., het algemeen
aspect ten goede zou komen.
Mogelijk probeert Filarski dit later nog wel, hij zoekt nu in een vaste lijn, in een
bepaalde richting, datgene te geven wat hem in het Zwitsersche landschap trof. En
daarbij komen wij wel onder den indruk van zijn visie.

D.W.H. FILARSKI. SNEEUWBERGEN.

R.W.P. JR.
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J.F. MILLET
FEMME FAISANT MANGER SES CANARDS.
(Teekening).
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Jean François Millet,
door Anne Hallema. (Slot).
De kunstenaar.
Die met tranen zaaien,
Zullen met gejuich maaien.

I.
‘.... L' art n'est pas une partie de plaisir. C'est un combat, un engrenage qui broie....
Je ne suis pas un philosophe, je ne veux pas supprimer la douleur, ni trouver une
formule qui me rende stoïque et indifférent. La douleur est, peut-être, ce qui fait le
plus fortement exprimer les artistes.’
'n Woord, dat schrik verwekt. 't Ontstelt. 't Is somber als een woestijnstem en
doorstormd van onweersklanken. Millet maakt er ernst mee. Zijn kunst is hem een
zaak van ziel en bloed. Er kleeft aan zijn werk Gethsemané-zweet.
‘Je ne suis pas un philosophe, je ne veux pas supprimer la douleur....’ Is 't niet, of
Thomas van Kempen van uit zijn onschendbare kloosterstilte zijn geloofsstrijd
openbaart, dat hij liever de diepste verslagenheid voor God wil o n d e r v i n d e n ,
dan te kunnen verklaren, wat zij is. Ook binnen de wanden van een monnikscel en
een kunstenaarswerkplaats kan slag geleverd worden.
Zulke woorden van den schrijver van het Gouden Boekje en van den schilder van
den Zaaier zijn gehouwen uit het graniet en gneis der eeuwen. Ze staan gebeeldhouwd
in gletschereenzaamheid en de eindeloosheid van een Alpensneeuwveld. Ze hebben
het duistere van Ruusbroec's spraak, als hij God aanduidt als ‘die donkere stille’ en
‘de wilde woestine’. ‘L' art.... un engrenage qui broie’.... dat laat zich bezwaarlijk
hooren in een vriendelijk binnenhuisje! Zoo'n stem vraagt ruimte van veld en hoogte
van rotsen. Ge hoort er bruising in van Homeros' wentelende golven. Daar is een
raderwerk, dat zware steenen in beweging zet, die verpletteren en verbrijzelen. Voor
Millet schijnt zijn kunst als de arbeid in een olieslagerij, waar een groot kamrad,
bewogen door den drijfriem, die het met de machine verbindt, veel raderen en riemen
en assen en hefboomen doet bewegen en waar de arbeiders, elk in zijn werk, de
bewegingen der werktuigen zoodanig regelen, dat het lijnzaad tot koeken wordt
geslagen en de uitgeperste olie in vaten afvloeit. Zijn kunst is nooit los van den
A r b e i d , die het leven op aarde onderhoudt. Gelijk zijn boeren bezig zijn in de
voortbrenging van het brood der menschen, zoo werkt Millet, om zijn geestelijken
oogst binnen te halen en in den molen van zijn kunst bereidt hij het meel voor het
brood, dat de ziel spijzigt.
Hoe weinig zachtzinnig Millets woord klinkt in ons ongeoefend oor, zoo wij ons
te luisteren neigen, zullen wij de stem van de onsterflijke Liefde hooren.
Naast het ontembaar verlangen naar het Maatlooze leefde in Millet even krachtig
zijn gevoel voor het Intieme en Huislijke. Hij beeldt moeders met kinderen in hun
dagelijksche bezigheden in een zoo vriendelijke sfeer, dat de beschouwer het gevoelen
krijgt, of een gelukkig vader het simpel geval aanzag met teeder oog, terwijl zijn hart
overvloeide van geluk. ‘La Douleur’ en ‘l'Amour’, dat zijn de beide engelen, die
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Millet op zijn doornig pad hebben vergezeld. Zij waren naast den boer te Gruchy,
die voor zijn vader het koren in de voor wierp, zij bleven hem trouw in zijn kommer
te Parijs en in zijn strijd en overwinning te Barbizon.
‘Je ne veux pas trouver une formule qui me rende stoïque et indifférent.’ Dat is
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de stem uit een groot hart. Zoospreekt de ziel, die den strijd kent, niet vreest en dag
bij dag zich waagt in het vuur.
Uit een zeer groote diepte, duister van schaduw als een Alpendal, klimmen deze
levende woorden op en het is in deze vallei, dat ook Millets sterke kunst werd geboren.
Want het woord van dezen meester en de werken, die zijn hand voortbracht
ontsprongen uit één bron. Ter plaatse, waar de gedachte welde, dat hij zich niet in
het pantser van een wijsgeerig stelsel wilde afsluiten van het leven en koelbloedig
en onverschillig blijven voor het wee dezer wereld van veel rouw, daar sprongen
eveneens de verbeeldingen in het licht, die in zijn kunst gekend worden als ‘Le
Semeur’ en ‘Les Glaneuses’. Daar werden geboren zijn ‘Le Bûcheron et la Mort’ en
zijn ‘L'Hiver et les Corbeaux.’
Oòk zijn ruime landschappen, die in hun hooge rust toch de poëzie van het
onmeetlijke vertolken. Zijn interieur met de moeder, die teeder haar kind de
breipennen in de knuistjes leert vasthouden; het boerenerf, waar de boer met zorg
een vruchtboom ent; de kudde met den zwijgenden herder, de bezige vrouwen, die
de wasch doen, de zaaiers, spitters, korenbinders, vlasbewerksters, àl die schoone
figuren, die in hun levende acties vertegenwoordigers zijn van ‘la vraie humanité,
la grande poésie’ en openbaringen van de innerlijke wereld van leven, arbeid en
liefde in den mensch en kunstenaar Millet.
Wie een zaaier uitzendt over den akker, gelijk hij het deed in teekening, litho,
schilderij; wie zóó een vrouw aan den grond doet bukken, om verloren aren saam te
rapen; die heeft de werkers der velden niet bespiedt van een veilige hoogte af, maar
is tot hen afgedaald in hun moeizaam pogen; die heeft niet in onvruchtbaar medelijden
om hun hard lot zijn tranen doen vloeien, maar droeg in eigen bloedig hart zeer de
wonden van hun pijnvollen arbeid in voorjaarsschraalte en zomerzenging.
In deze voor der smart staat Millets kunst geplant.

LES COUSEUSES (TEEKENING).
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Ten tijde, dat de eerste ‘Semeur’ in de Salon van 1850-51 veel opzien wekt, schrijft
de schepper van den Zaaier zijn beroemden brief aan Alfred Sensier, waarin Millet
zich aldus uitspreekt:
‘Ce n'est jamais le côté joyeux qui m'apparaît; je ne sais pas où il est, je ne l'ai
jamais vu.’
Ook zijn kunst weerspiegelt geen vroolijkheid. Zij is niet blij en juicht niet. Zij is
zwaar en eentonig van gang gelijk zijn zaaier. Doch zij treedt onder eeuwige hemelen
en haar akker is de ziel van den
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mensch, die hongert naar onvergankelijke waarheid.
Als op een dag de Zwerver van den Arno dwaalt in de bergstreken van de golf van
Spezzia, ontmoet hij de monniken van het klooster Santa Croce. Zijn sombere blik
op de golven en de wolken doet hen aan den peinzenden vreemdeling vragen, wat
hij zoekt. Dante antwoordt: P a c e , den vrede!
Zoo, als de Dichter van de Commedia trad Millet in de natuur.

LA BERGÈRE AVEC SES MOUTONS (TEEKENING).

‘Ce que je connais de plus gai, c'est le calme, le silence....’ Hij ondergaat de wijding
van het vredige landschap. 't Stemt hem peinzend en droomend. En droeve mijmerijen,
die toch ook haar heerlijkheid hebben, vervullen zijn gemoed. Aan het eind van den
dag en na zijn werk gaat hij dikwijls naar het woud, dat zoo schoon is in zijn verheven
zwijgen. De plechtige rust ontzet hem. Soms keert hij verslagen terug en betrapt er
zich op, wezenlijk vrees te koesteren. Klein en onaanzienlijk voelt hij zich in het
geweld van het natuurzwijgen, waarin eeuwige dingen tot de ziel toetreden. O! die
boomen, waarvan de kruinen in den avondwind zuchtend ruischen. Is het niet 'n koor
van veel héél droeve stemmen, die het lied der eenzaamheid doen hooren. 't Hart
trekt er van samen en wordt van weedom vervuld.
Zou de peinzende Millet ooit een woud schilderen, hij zou niet willen doen denken
aan smaragden en topazen, doch aan het groen en de schaduw van het bosch. Aan
zijn duistering, die doorsponnen is van geheimen en het hart van een mensch verruimt
en tevens doet inéénkrimpen.
Zoo zit hij onder een boom en geniet de volle rust. Daar verschijnt op een klein
voetpad een armoedige figuur, die een takkenbos draagt.
In zijn brief zegt Millet daarvan: ‘La façon inattendue et toujours frappante dont
cette figure vous apparaît vous reporte instantanément vers la triste condition humaine,
la fatigue.’ Verder spreekt hij ervan, hoe in de bebouwde streken en dikwijls weinig
vruchtbare vlakten, men gravende en spittende figuren soms ziet, die zich van tijd
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tot tijd oprichten in de lenden of het voorhoofd met den rug van de hand afwisschen
en het woord verschijnt hem: ‘Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front.’
En echter, hoewel dit moeizaam werk, dat den rug pijnlijk kromt, niets vroolijks
en speelsch' vertoont, vindt Millet toch daar,
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hetgeen hem blijvend boeit en dat hij in zijn brief noemt: ‘la vraie humanité, la grande
poésie.’
Zoo ontdekte hij ‘les travaux des champs.’ Zoo verschenen hem de zaaier en de
herder, de spitter en de korenbinder; de vrouw, die aren leest en de strompelende
oude, die een bos hout over de avondduistere vlakte van Barbizon naar huis torst.
Hij werd aangegrepen door den staat, waarin hij den arbeidenden mensch aantrof
in het majestueuse ruim van het landschap. Terwijl de schepping hem een gedicht
was vol hooge en heilige stemmen, die het lied zongen van het onvergankelijke leven,
zag hij in dat eeuwigheidsprookje den mensch vermoeid en gebogen, zich krommend
onder een kneuzenden last.

LE SEMEUR (TEEKENING).

Vreugde en rouw doortogen zijn gemoed. Ernstig en trouw getuigt hij er van in
zijn kunst.

II.
Als Millet spittende figuren ziet, die zich nu en dan oprichten en het voorhoofd met
den rug van de hand afwisschen, zoo verschijnt hem het woord, dat de mensch in
het zweet zijns aanschijns brood zal eten, en is hij in den geest op den dag, dat de
mensch verzonden werd, om den aardbodem te bouwen.
Hoewel instemmend met zekere personen bij Dante, die den tijd van hun stoffelijk
bestaan: L e t e m p s d e m a d e t t e noemen, zoo ontmoet hij toch de ware
menschheid en de groote poëzie in de wereld der werkende mannen en vrouwen van
het land.
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In den tijd, dat Millet uitkomt met ‘Le Vanneur’ en even later ‘Le Semeur’ in de
Salon wordt tentoongesteld, slingert Karl Marx zijn bliksem; en in donder en
weerglans vaart het woord door Europa: ‘Proletariërs aller landen, vereenigt u.’
Echter brenge de gelijktijdigheid dezer verschijnselen er ons niet toe, in de kunst
van Millet een socialistische tendenz te zoeken, die de kunstenaar er niet in legde.
Hij zelf wees met kracht ‘le côté démoc’ terug.*) Millet is geen pleitbezorger. En
wil er niet voor gehouden worden. Zegt, te willen doen denken slechts aan dien
mensch, die in het zweet zijns aangezichts zijn levensonderhoud moet winnen.
In zijn kunst beschuldigt noch beklaagt hij. Doet alleen het harde leven van den
arbeider voelen, die gehoorzaam aan het eeuwig gebod, gelaten zijn plicht volbrengt.
Geen spoor van de leer der ‘meerwaarde’ valt in Millets kunst te bekennen. Dit
arbeidersleven, dat een strijd is, ‘un engrenage qui broie,’ vindt zijn weerspiegeling
in de

*) Brief 30 Mei 1863 aan Alfred Sensier.
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bezige figuren van den kunstenaar, die in zijn beeldend werk hun worsteling zèlf
streed. In eigen smart erkent hij hùn druk.
Dezelfde wet, die alle bewegingen in de schepping beheerscht, die de zon in haar
baan drijft gelijk den trein in de rails en die den boom in het voorjaar doet uitloopen,
richt ook den boer in zijn bewerking van den aardbodem. Zoo als het gaat, moet het
gebeuren. Dat is voor altijd bepaald.
Hiervan getuigt Millet in zijn kunst. Zelf is hij een arbeider die zijn werk doet
onder dezelfde noodzakelijkheid. Ook bij hem is het m o e t e n . Hij is een boer, zegt
Sensier, die zijn akker liefheeft, de ontginning, de zaaiïng en den oogst. Zijn land is
zijn kunst. Zijn inspiratie het leven, de natuur, die hij met zijn geheele wezen bemint.

LE BûCHERON (TEEKENING).

Hij sluit zich aan bij de Ouden. Als abt Lebriseux hem eraan herinnert, dat hij
vroeger veel van Virgilius heeft gehouden, antwoordt Millet: ‘Je l'aime encore’. Hij
leest Homeros, Dante, Burns, Shakespeare. Het eerste boek, dat hij als knaap te
Gruchy ter hand neemt, is een prentenbijbel uit de zestiende eeuw, die sinds overoude
tijden in de familie hoort. Nog in Barbizon vinden vrienden hem soms verdiept in
het enorme boek. De psalmen van David noemt hij giganteske monumenten. Van
den bijbel zelf getuigde hij: ‘C' est là que je puise ce que je fais.’
Millet wil, dat in zijn verbeeldingen het onafwijsbare, hetwelk hem openbaar werd
in het werkplan der schepping en dat hij aanvaardde als den wil van den Schepper,
tot uiting komt. Hij wil, dat zijn figuren iets noodwendigs hebben; dat ze met den
grond vergroeid zich voordoen; dat de beschouwer den samenhang voelt tusschen
den man, die werkt en zijn arbeid.
In zijn eigen woorden uitgedrukt: in hem wentelt het willen zóó te schilderen, als
de Profeten hadden gesproken. Hoewel hij in zijn tijd een onverwachte verschijning
was, bleek Millet de meest klassieke meester te wezen van al de schilders der
negentiende eeuw. Voor het klassicisme zelf, zooals dat in de leer der académiciens
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tot uiting kwam, werd hij nochtans een meer te vreezen vijand dan de romantiekers
al tezamen. Het klassieke zat voor hem niet in letter en vorm, maar hij zag het in het
wezenlijke der antieke kunst en vond in de natuur met den werkenden mensch het
lèvend model, waarnaar Virgilius en Homeros hadden geboetseerd. Gelijk zij, ontdekte
hij in eigen hart de grammatica der kunst, welker regels hij had te eerbiedigen. Onder
den
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hemel van Barbizon, vond hij de ware klassieken in den Zaaier en den Spitter, gelijk
de dichter der Georgica hen ook had zien staan in hun veldwerk. Als de herder, die
van Paschen tot St. Maarten in de open vlakte verkeert, las ook Millet het Boek,
waarin de sterren de runen zijn.
In waarheid, voor hem bestond niet de onderscheiding klassiek en modern. In zijn
‘vraie humanité’ vond hij ‘la grande poésie’, die van alle tijden en volken der aarde
is. Zijn kunst geeft nooit de figuur alleen. Ook niet een omgeving, waarin een zeker
persoon zou thuis hooren. Hij schildert niet om te schilderen, maar wil in samenhang
uitbeelden den mensch en de hem eigen sfeer, waarin hij werd gesteld te arbeiden.
L'art de Millet n'est pas une partie de plaisir. C'est un combat.
Deze kunst openbaart het leven en den arbeid als een onverbreeklijke Eenheid.
Zelfs dan, als hij in een landschap-schilderij den winter in zijn melancholieke
verlatenheid weergeeft, wordt in eerste aanschouwing al gevoeld, hoewel de boer
zelf afwezig is, dat dit holle gebied rondom Chailly den Arbeid behoort.
Landbouwwerktuigen als ploeg en eg zijn geen voorwerpen van stilleven in zijn
L'Hiver en ‘Novembre’, maar getuigers in rust van het veldwerk, dat was en zal zijn.
'n Landschap in den zin zooals wij het kennen van Jan van Goyen en Hobbema, is
zulk een gezicht van Millet niet. Het heeft iets plechtigs. Toch stemt het niet treurig,
al is het indrukwekkend. De schilder houdt van het eenzame land in den donkeren
tijd, dat de zwermen kraaien het veld afschuimen en in beweeglijke wolken zich
tegen de grauwe hemelen werpen. ‘O, gij, veld en woud in uw rouwgewaad,’ roept
Millet. ‘Ik zou veel verliezen, zoo ik u niet zag.’ Voor niets ter wereld zou hij het
winterlandschap willen missen en mocht men hem voor willen stellen, in dien
somberen tijd naar de weelderige heerlijkheid van Provence te trekken, hij zou ronduit
weigeren. Hij zelf hoort als zijn arbeiders bij den grond, die bewerkt moet worden.
Hij staat er als geworteld en kan niet verplaatst worden. Als hij met Sensier een korte
reis naar den Elzas en Zwitserland onderneemt, krijgt Millet heimwee. De Alpen
kunnen hem niet houden. De vlakte roept en hij komt.
Als hij na 1866 zijn grootsch werk van den kreet der aarde, waarin den strijd
uitgebeeld werd van den landman tegen de natuur, die niets voor niets loslaat van
haar schatten, afsluit en er toe komt, het landschap-om-zich-zelf in de pracht van
zijn ruimte en oneindigheid te geven, zoo is het toch ook in het werk van deze nieuwe
periode, dat hij geboeid wordt door de aarde als den bodem, die bewerkt moet worden.
Hier wordt het brood der menschen geboren. Achter zulke schilderijen is een mensch
te zoeken, die meer dichter dan schilder is. Bij Millet wordt het penseel een
schrijfmiddel, om uitdrukking te geven aan de gedachten, die zijn gemoed vervullen.
In zeker opzicht is deze kunstuiting voor hem te beperkt. Hij grijpt naar de pen en
geeft ruimte aan zijn bruisend gevoel in de menigerhande brieven aan Sensier, die
een belangrijk boekwerk vormen en van groote beteekenis zijn voor het werk van
Millet zelf in het bijzonder en tevens ook voor de kunst van zijn eigen tijd en van
vroeger. Millet werd door veel geboeid; hoewel veel arbeidend, als zijn hoofdpijnen
hem niet tot werkloosheid bonden, was hij vol belangstelling voor hetgeen anderen
deden of hadden gedaan. Alle werk, dat in oprechtheid en ernst was volbracht, trok
hem aan en hij kon niet nalaten, daarvan te getuigen. Wat in de diepten van zijn hart
roerde, dat klom hem naar de keel en hij moest ervan spreken.
Zij, die graag de mooie schildering bewonderen en er behagen in hebben, na te
gaan, hoe fijn en knap een werk ‘gedaan’ is, kunnen voor een werk van Millet
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teleurgesteld worden. ‘La belle peinture’ om zich zelf, is hier niet te vinden. Bij een
rijk woud-interieur met de brillante lichtfonkeling van
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een Diaz vergeleken, lijkt deze kunst van den Arbeid wel een aardkluit bij een juweel.
Doch het is 'n vruchtbaar brok aarde, die brood voortbrengt. Wij schreven, hoe Millet
zelf zei, dat hij in de schildering van een woud iets zou willen geven, dat h e t h a r t
v a n d e n m e n s c h verwijdt en tegelijk doet krimpen. Onze groote kunstenaars,
wien gevraagd werd, wat hen zoo sterk in Millets werk boeide, antwoordden, dat het
n i e t de kleur was, noch het modelé of teekening, maar dat zij getroffen werden
d o o r h e t s e n t i m e n t . Millet zocht het H a r t .

P TURAGE SUR LA MONTAGNE EN AUVERGNE.

Millet, hoewel hij een nieuwe kunst openbaarde, deed in zijn werk, dàt, wat a l t i j d
g e w e e s t was, herleven. Niet, dat hij schilderde, was het essentieele van zijn
verschijning. Hij had beeldhouwer kunnen wezen of schrijver. Vóór alles was hij
Getuiger. Hij zocht hetgeen niet voorbijgaat.
Zie zijn Zaaier! Zoo ging in de dagen van Millet de landman van Gruchy en
Barbizon uit, om het zaaikoren in den grond te brengen. Maar ook de zaaier van den
Pharaotijd wierp op gelijke wijze het zaad in het slib van den Nijl. Deze
korenstrooiende werker van Millet, gaande in het heerlijke rythme van zijn
veerkrachtigen tred, is de zaaier van den psalm der verlosten van Babylon en hij is
ook de zaadwerper, die den Christus voorbijschreed.
Zoo bevruchtte de landbouwer van Virgilius den akker en zoo doet het nu nog de
boer van Normandië en de korenrijke Beauce, van Brabant, der Friesche klei en van
Het Bildt.
‘Le Semeur’ van Millet die kan een Kelt,
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Noor, Fries wezen. 'n Semiet en een Egyptenaar, een Mesopotamiër en een Algonkin
der oevers van Lake Superior of een Comanche van de velden van Mexico. Deze
boer in den arbeid is als Hiawatha in zijn worsteling met Mondamin, den vriend des
menschen, die uit zijn graf verrijst voor de wachtende oogen van den Indiaan in de
teedere spruiten der Turksche tarwe. ‘La terre’ en ‘le travail’ zijn hier één. ‘La terre’
en ‘le travailleur’ zijn één. Het is de Milletsche drieëenheid van aarde, arbeid en
werker. Het is de mensch, die den aardbodem bouwt, waar hij uit genomen is en
waartoe hij zal wederkeeren, als de loop is vervuld.

III.
‘Il faut pouvoir faire servir le trivial à l'expression du sublime, c'est là la vraie force.’
Millet schildert geen goden of heroën. Geen profeten of engelen. Hij geeft niet
een heilige Drievoudigheid, geen Kruisiging, Laatste Oordeel of Schepping der
wereld. Zijn ‘Agar et Ismaël’, ‘La Resurrection’ en ‘Saint Barbara’ geven Millet niet
in zijn ware kracht te aanschouwen.
Millet schildert arbeiders. ‘Les Travaux des Champs,’ ziedaar zijn gebied. In de
keus van zijn onderwerp blijft hij dicht aan de aarde. Hij laat den bodem, waarin de
aardappelen, tarwe wassen, niet los. Maar aanschouwt in den spiegel der werkelijkheid
het leven als een wonder.
Zijn overwinning van 1848 is niet de ‘Agar’, maar ‘Le Vanneur’.
Wèl is de schilderij van Abrahams slavin en haar zoon, gelijk Ph. Zilcken ze in
den catalogus van het Mesdagmuseum beschrijft, ‘een meesterstuk van dramatische
kracht.’ Wie zoo een bronzen Egyptische in de koperen hel van de woestijn werpt,
laaiend als een oven, die heeft zelf in de omsnoerde keel het Eli Eli voelen gorgelen.
In den noodkrijsch van de stortende Hagar komt Millets eigen wanhoop tot uiting.
Zoo kreet zijn dorstende ziel in de zengende wildernis van den Metropool om den
dronk des levens, toen hij, om zijn gezin van den honger te redden, gedurende eenige
jaren een ‘maître du nu’ werd en voor den verkoop dingen schilderde, waarvoor hij
zich innerlijk schaamde.
Parijs was voor Millet, den ‘homme des bois,’ die het niet harden kon op het atelier
van Delaroche, de Inferno, die hij in zielsnood doorschreed. Hij getuigt daarvan in
zijn versmachtende Hagar. In ‘Le Vanneur’ echter roemt hij in zijn overwinning en
het vinden van den uitgang. De Hagar teekent het einde van den nacht. De Wanner
verkondigt het rijzen van den dageraad. Er opent zich een nieuwe tijd van hoop en
verwachting. Vol moed begroet Millet in Barbizon zijn berg der loutering, waar hij
al klimmend door vuur en vlam het paradijs van den vrede zal zien aanlichten in zijn
‘Printemps.’
Hier ontmoet hij in zijn ‘Travailleurs des champs’ de groote poëzie en de ware
menschelijkheid, waarvan hij met kracht getuigt in zijn kunst. In de uitbeelding van
de aarde en zijn bewerker is hij de vrije kunstenaar, in wien alles, wat hij aan vorm
en plastiek van de Antieken, Giotto, Dürer en Michel Angelo leerde, werd opgelost.
Vrij in de keus van zijn onderwerp en onafhankelijk in de wijze van uitdrukking,
verschijnt Millet in zijn levenwaarheid en oorspronkelijkheid als de gelijke van de
oude meesters.
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Wat nog nooit in de kunst is gedaan, doet Millet. Hij beeldt uit ‘le travailleur’.
Zijn spitter spit; zijn maaier maait! Hij is de schilder en dichter van den armen werker.
Van den mensch, die het juk torst. Die vlas en graan bouwt. Die ploegt, egt, poot en
plant. Die zaait en maait, oogst en dorscht. Die in het vlammend koren staat, als,
hoog in den hemel opgetrokken, de geweldige zon zijn vuurlansen naar de aarde
slingert en den grond doet gloeien als hard metaal. Die het graan bindt en de
aardappels wiedt. Die zijn verkleumde handen aan een kom heete koffie warmt, als
hij op kille herfst-
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LE VANNEUR.
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dagen in het bevroren bietland werkt. Die het vlas schoon maakt, 's winters in een
stoffige keet, waar d' een nauwelijks d'ander onderscheidt vanwege het vliegend stof
en pluis en die 's nachts gemarteld wordt door den pijnlijken hoest, welke tenslotte
menig vlasbewerker den verderen arbeid belet, de gelegenheid beneemt een karig
weekgeld in de korte dagen te verdienen en hem doemt tot de vernedering om hulp
te smeeken bij het armbestuur. De arbeider, die 's zomers bij het vlastrekken reeds
den eersten dag blaren bekomt, de pijn ervan met zeep of vet tracht te bezweren,
maar over een paar dagen met eenige vingers in het verband loopt en niet in staat
zou wezen, zulk werk eenige weken vol te houden. Als hij 's morgens weer eraan
moet, breekt het zweet hem uit van de pijn, maar al spoedig treedt verdooving in.
Dit herhaalt zich na elken schafttijd. Van menig werkman wordt door zulk bedrijf
de dood vervroegd.
In de tien Houtsneden ‘Les Travaux des Champs,’ die gestoken werden door
Adrien Lavieille naar de teekening, door Millet op het houtblokje gebracht, geeft de
kunstenaar in dien zwoeger van den akker zijn Héros. Want in deze figuren van den
‘Botteleur’ en de ‘Râteleuse’ wordt de mensch door den arbeid geadeld. 't Zijn
zwijgende lieden, die met zorg hun plicht doen. Behoedzaam, haast teeder scheert
de rustige ‘Tondeuse’ het schaap, dat de boer bij de gebonden pooten vasthoudt.
Van de oorspronkelijke teekening schijnt veel verloren te zijn gegaan. 't Streeperige
van Lavieille's techniek werkt verwarrend en breekt de concentreerende kracht. Een
vergelijking met de ‘Bergère’*), die onder toezicht van den teekenaar door zijn broer
Jean Baptiste werd gestoken, toont, hoe in Lavieille's werk de eenvoud te loor ging,
die Millet in zijn graphisch werk betrachtte.
Toch bleven het tien boeiende figuren, deze Travailleurs des champs. Zij bewegen
zoo het hart, dat de beschouwer voor altijd belangstelling voor der boeren arbeid
mee draagt. Hoe is het bezig-zijn uitgedrukt! Er is geen pose. Hier wordt geàrbeid.
De Faucheur maait. In zijn gebaar is geen overdrijving. Wie ooit het vlasbreken
bijwoonde, erkent, dat de ‘Broyeuse de lin’ levenswaar is gegeven. Hoe is de ‘Fileuse’
in het spinnen verdiept! Ongenaakbaar in het mysterie van hun leven en zijn
bezigheden, vervullen deze arbeidersgestalten u met eerbied. Zij hebben een grootheid
in hun levensrust, die ge voor u zelf zoudt begeeren. Zij zijn geen stumpers, die ge
kunt beklagen. Hier is de arbeid, waarvoor gij het hoofd buigt. Iedere figuur is een
belichaming van Millets geestkracht, die tot uitdrukking komt in stand en handeling
van zijn werkers.
Deze Travailleurs van Millet zijn niet alleen verzonden, om den aardbodem te
bouwen. Maar ook, om de aarde te vervullen en te onderwerpen. De arbeider van
Jean François is niet een gestrafte meer, maar als de meester zelf een vrijgevochtene.
Uit den verslagen en vermoeiden mensch komt een vorstelijke gestalte overeind, die
zich in zijn arbeid Heerscher toont. Dit geslacht van werkers, die zonen en dochteren
van één gezin schijnen, is een leger dappere krijgers, die in den vredigen oorlog van
den veldarbeid de aarde veroveren. De boeren van Millet worden tot koning en
priester gewijd. Hun bedruktheid is weggevaagd, edele fierheid welt in hun ziel en
zij staan als vernieuwden en wedergeborenen op den akker. Zij werken onder een
voorbeeldigen krijgstucht. Er is gehoorzaamheid zonder dwang.
Alles geschiedt met orde en wijsheid en naar een vast werkplan. Het is een
maatschappij, die verstandig wordt bestuurd. Een liefdevolle hand regelt het werk,
*) The Studio: Corot and Millet. 1902.
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dat in dienst der gemeenschap moet worden gedaan. Hoewel dienstbaren, werken
deze menschen in vrijheid. Het is heerlijk, deze wereld van stille werkers te
aanschouwen.
In hun edele gestalten is de overwinning van Jean François Millet verzekerd.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

91

IV.
Wij schreven, dat in het werk van Millet naar geen socialistische tendenz moet worden
gespeurd, al ontstond zijn epos van den veldman in de dagen, toen de moderne
arbeidersbeweging werd geboren. Millet is geen partijman.
Evenmin is hij prediker. Hoewel hij den Bijbel boven al wat ooit werd geschreven,
hèt Boek achtte, voelde hij zich niet geroepen, de leer der Verlossing te verkondigen.
Hij is geen Tolstoi.

AGAR EN ISMAËL (MESDAG MUSEUM, 'S GRAVENHAGE).

Godsdienstig van aanleg en in zijn religieuse overtuiging onwrikbaar, legde hij
toch in zijn werk geen christelijke tendenz. ‘Je ne veux pas trouver une formule qui
me rende stoïque et indifférent’, zegt Millet. Van tendenzen en leuzen houdt hij zich
met kracht vrij. Voelt ze als iets vijandigs van hem en zijn kunst. Hij is geen filosoof
en wil de smart niet onderdrukken.
Echter valt de ethische beteekenis van zijn kunst niet te loochenen. Immers Millet
zocht het h a r t . De natuurlijke oprechtheid van zijn ernstigen arbeid werkt op den
duur meer uit dan honderd betuigingen van waarheidsliefde. 't Zit hem niet in het
woord, maar in de dààd.
Toen met ontroering het bericht van Millets overlijden was ontvangen, schreef
een Fransch kritikus, hoe alles in zijn kunst het geduld en de aandacht verkondigt
van den arbeid, den vrede van de velden en den regel der landelijke huislijkheid. Op
zulk een wijze de stille deugd van een landbouwend volk te veraanschouwelijken,
is een nieuwe trek, die alle aandacht waard is en toont, welke plaats de kunstenaars
in het groot geheel der beweging hebben in te nemen, welke de tegenwoordige
gemeenschap de verovering van een nieuw ideaal tegemoet voert.
Doch vóór alles is Millet, ook naar dit waardeerend woord van zijn landgenoot,
kùnstenaar. In hem arbeidt dat wonderwerkend vermogen, waardoor ‘le trivial’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

92

LES TRAVAUX DES CHAMPS (HOUTSNEDEN).
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dienstbaar wordt gemaakt ‘à l'expression du sublime’. Hoe weinig lieflijk de arbeid
en het leven der boeren mag wezen, toch zijn daar voor hem ‘la vraie humanité, en
‘la grande poésie.’ In dezen onaanzienlijken akker weet hij een gouden schat
verborgen en hij werkt met ijver en volharding, om het edel metaal in het licht te
dragen.

LE BÊCHEUR AU TRAVAIL (HOUTSNEDE).

Als Michel Angelo heeft hij zijn vreugd aan vormen en gestalten. In zijn verven,
crayonlijnen en pastelstrepen boetseert hij de schepselen van zijn innerlijk leven.
Zijn houtsneden en etsen zijn grootsch in haar eenvoud en lijken meer de arbeid van
een beeldhouwer dan van een schilder of teekenaar. De al te nauwkeurige gravures
van zijn tijd konden hem niet bevallen. Hij zocht de eenvoudige lijn en den vorm,
waardoor met geringe middelen het krachtigst effect is te bereiken. Al het bijkomstige
wordt verwijderd. Hij zoekt het blijvende. Besnoeit, wat de aandacht afleidt. Millet
wil niet bekoren, maar trèffen. Heeft afkeer van hetgeen overbodig is, omdat het
verstrooit en het resultaat verzwakt. Hart en ziel maken zijn eenvoudige teekening
belangrijk. Deze kan alle uiterlijke praal ontberen. De persoonlijkheid van den
kunstenaar, vol leven en kracht, is de adeldom, die deze prenten haar innerlijke
beteekenis verleent.
Onder de 21 etsen, die Sensier in zijn ‘Catalogue de l' oeuvre gravé de J.F. Millet’
vermeldt, worden er sommige aangetroffen o.m. ‘Les Glaneuses’ en ‘Les Bêcheurs’,
waarvan het onderwerp op soortgelijke wijze als schilderij werd behandeld. Millet
had de gewoonte, een geval soms eerst als ets te geven. Daarna herhaalde hij de
afbeelding in aquarel, pastel of olieverf, doch zocht nooit zich zelf te imiteeren. Hij
wilde met andere middelen tot een nieuwe uitdrukking komen van de artistieke
gedachte, die hem bezighield. Wat zijn schilderijen betreft, deze had hij jarenlang
onder handen. Om beurten werkte hij nu aan deze dan aan gene, al naar zijn stemming
het meebracht.
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Wat hij te zeggen heeft, wil hij sterk en met overtuiging uitspreken, wijl hij van
meening is, dat de dingen, die zwak zijn uitgedrukt, liever niet gezegd moesten wezen,
daar zij toch verloren zullen gaan. Weinig zeggen, en dat raak en waar, ziedaar Millet
in àl zijn uitingen van kunst, in zijn crayons zoowel als in zijn schilderijen, pastels,
houtsneden en etsen.
Met deze opvatting gaat nauw samen zijn werkwijze. De oprechtheid van zijn
persoon openbaart zich in ieder van zijn handelingen. Zelden schildert of teekent hij
dadelijk naar de natuur. De verschijning opnemend, die hij denkt weer te geven in
handeling of rust, verwerkt hij de stof langen tijd geduldig en met volharding in zijn
brein. Het geheel etst hij zich in het geheugen, evenals de reeks van houdingen en
gebaren, die elkaar opvolgen. Enkele malen maakt hij gebruik van een krabbel, om
zijn herinnering te steunen. In de geheime werkplaats van
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zijn geest wordt de verbeelding, die hij tot uiting tracht te brengen, gebeiteld. Straks,
als deze innerlijke werkzaamheid is volbracht en de voorstelling tot zijn geestelijk
eigendom is geworden, komt Millet er toe, zijn gedachte in een kunstwerk te
verstoffelijken. Er is dan geen aarzeling of schroom. Met zekerheid wordt hetgeen
zijn oog in de natuur aanschouwde, in een nieuwe werkelijkheid omgezet. Het
wisselende leven, dat voorbijgaat, is in zijn schepping overgegaan in 't
Onvergankelijke.

LA CARDEUSE (ETS).

Zie de bewegingen van deze mannen, hoe zij de schooven met de hooivorken
opladen! Het is wonderschoon, zoo groot als de gestalten tegen den avondhemel zich
afteekenen. Als reuzen verschijnen zij in de schemering. De figuren, die zich daar
bewegen, zijn als de geesten der velden. We weten, het zijn maar arme menschelijke
schepsels.... een vrouw, die onder haar last zich buigt!.... Echter is ze in de verte niet
heerlijk? Ziet, hoe ze den last op haar schouders in evenwicht balanceert. Dat is groot
en vol geheimen.... Zoo roept de kunstenaar, òp in zijn aanschouwing. Het is de
verrukking van den volbloed artist. Na zijn geestelijke inspanning, om het wezen
der beweeglijke natuur in zijn kunst te weerspiegelen, keert Millet steeds weer terug
tot het groote gedicht der levende menschen, die de hitte van den dag hebben te
verduren. Hij zoekt hun gemeenschap. Zonder deze verbinding is zijn kunst als een
afgerukte boomtak, die spoedig verdort. Il ne veut pas supprimer la douleur. Na het
vormen van zijn verbeeldingen, wendt hij zich wederom tot het natuurlijke, dat in
voortdurende wisseling verkeert. De kunstenaar verlaat zijn eigen gebied der
geestelijke gestalten en gaat tot de menschen. Zonder hun leven ontbreekt hem
bewogenheid en ontroering. Zijn kunst zou versteenen. In zijn geestelijk bestaan mag
hij van het menschelijke niet worden afgesneden. 't Zou zijn dood als kunstenaar
wezen.
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Hij ziet de hooiopladende boeren in den avond, als in de duistering de vormen
hunner lichamen in groote figuren verschijnen tegen den bleeken hemel. Dan schiet
de verbeelding van den kunstenaar los en de eenvoudige boeren van Barbizon en
Chailly worden voor hem de helden van de Edda of een ander oud epos. Met het
wijken van den dag en de opstanding der nachtgeheimen, slaat het leven der eeuwige
dingen in wenteling en in zijn ontroering wordt Millet beangst en verbaasd. Hij
aanschouwt de schaduwruige vlakte met de bewegende arbeiders niet in deze
grootschheid, omdat hij zelf dit werk heeft
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gedaan als landbouwer, maar wijl hij als kunstenaar de stoffelijke wereld verheerlijkt
ziet in den geest. In zoo'n oogenblik is hij als verplaatst op den eersten scheppingsdag.
Hij zweeft op de pennen der verbeelding boven de kloof van het tijdlooze. Hij wordt
doorhuiverd van ontzetting en tegelijkertijd voelt hij de weelde van het eeuwige
leven.

LE MIDI (HOUTSNEDE).

Deze opgetogenheid is zijn kunstenaarsgeluk. Voor een korten tijd geschiedt hem
het wonder van het opgenomen-zijn en verneemt hij het onuitspreeklijk geheim der
eeuwige dingen. Dan verkrijgen de gestalten, die hij in de vlakte ziet bewegen, een
hemelsche heerlijkheid. Zij schijnen wezens, die van heel ver hier heen zijn gekomen
en het geheim meedragen van het leven uit zeer oude tijden.
Het is een arme vrouw, die een vracht hooi in evenwicht poogt te houden. Zij
kromt zich, om niet achterover getrokken te worden door den last. De beide armen
drukken de hooivork neer, die pijnlijk op den schouder steunt. In het avondgoud
teekenen zich de omtrekken der werkster en haar vracht prachtig af. Zij gaat al gaande
en buigende. In de schemering, waarin ze zich verwijdert, wordt zij minder gezien,
dan wel gevoeld in het geheim van haar leven. Het is een wonder, deze werkelijkheid,
en het onuitspreeklijk mysterieuse van den donkerenden avond blijft in den kunstenaar
bij zijn huiswaarts koeren nazingen als een weemoedig geluk.
O! gij onmeetlijke ruimten, die me reeds als kind zoo tot droomerij kondt vervoeren,
zal ik er ooit in slagen, u ook maar alleen te doen vermoeden.... Zoo roept het in
Millet*). Dan zet hij zich in zijn atelier. En

*) In den brief van 3 Jan. 1866 over zijn ‘B o u t d u v i l l a g e d e G r é v i l l e ’.
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vernieuwd door de aanraking van het leven der velden, verkondigt hij in de
indrukwekkende houding zijner figuren het schoone geheim der ruime vlakte met
de werkende boeren.

V.
Iederen morgen, wanneer zij naar hun dagwerk zich begaven, gingen Rousseau en
Millet een eind weegs samen door het vredige Barbizon. Dan, op den kruisweg, koos
elk zijn pad: Rousseau trok het woud in en zocht zijn eiken. Jean Francois wendde
zich naar het open veld.
Gelijk nu die vlakte zich voor zijn peinzend oog in onmeetlijkheid uitbreidde, zoo
ligt in tallooze prenten zijn werk voor ons als een gebied onoverzienbaar!

LA MATERNITÉ (ETS).

Er zou geen eind aan het geschrijf komen, wilde men gewagen van al wat hij
schiep.
In Fransche, Engelsche, Hollandsche en Amerikaansche verzamelingen worden
zijn vele schilderijen, teekeningen en pastels, etsen en houtsneden bewaard.
Hoewel soms dagen en wekenlang door hoofdpijnen uit zijn scheppenden arbeid
gestooten, dikwijls gekweld door zorgen, volbracht hij in twintig jaren zijn groot
werk.
In 1849 geeft Millet ‘Le Vanneur.’ Zijn ‘Printemps’ wordt in 1867 na jaren langen
arbeid voltooid. Spoedig daarna wordt hij ziek. In Juni 1873 overvalt hem een sterke
bloedspuwing. 'n Kwaadaardige hoest laat hem niet meer los. Van nu af aan is Millet
een gebroken man. Gelijk zijn biddende moeder in 1853, weet hij het schip van zijn
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tijdelijk bestaan verbrijzeld en hoopvol strekt hij de handen uit naar de haven der
eeuwige kusten.
Echter is hem dan de dageraad van de erkenning zijner kunst opgegaan. De
‘exposition universelle’ van 1867 brengt hem de ‘Eerste medaille’. In 1868 wordt
onder een storm van toejuiching der leden van de Académie Millet benoemd tot
Ridder van het Legioen van Eer. Voor de Salon van 1870 zit hij als lid der jury. Zelfs
de meest hardnekkige kritiek is voor zijn kunst gewonnen. Théodore Silvestre, die
pas laat tot het inzicht kwam van Millets arbeid, aarzelt thans niet meer en wijdt hem
woorden van schitterende waardeering.*)
Uit woeste wateren gewerd Millet gekroonde arbeid.
Den dag na zijn dood wordt er een ten-

*) In zijn brief aan monsieur Asselin schrijft Silvestre uit Cherbourg 25 février 1871 over een
zeestuk o.m.: ‘Ce tableau de Millet devrait s'appeler T e r r e , c i e l e t m e r . C'est le triple
portrait ému de ces trois éléments. Millet est arrivé à l'apogée de sa carriére, il est arrivé à
tirer le grand d'un rien.... Du haut de cette roche de Gruchy, quel vol il prend’.
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toonstelling van veertig zijner teekeningen gehouden. Groot is de geestdrift. Hij
wordt gesteld naast de corypheeën der kunst: Giotto en Michel Angelo noemt men
met Millet in één adem. Zijn nagelaten schilderijen brengen in Mei bij de veiling in
het Hôtel Drouot duizenden op.

BERGÈRE (TEEKENING).

Een aantal van zijn beroemdste werken bezit de hoofdstad van zijn vaderland. De
Louvre bevat ‘Église de Gréville’ (1854), ‘Les Glaneuses’ (1857) en ‘Le Printemps’
(1867). Ook een vroeg werk uit den Parijschen tijd van 1846. Aldaar zijn in particulier
bezit o.m. ‘Le Vanneur’ (1848) en ‘L' Angelus’ (1857). Ook andere Fransche steden
beroemen zich op het hebben van Millets. Te Cherbourg zijn twee werken. 't Was
de gemeenteraad van deze stad, die op raad van Langlois den jongen Gruchyer boer
in 1837 in staat stelde, om te Parijs zich als kunstenaar te vormen. In een gedenkteeken
op het marktplein mag de stad met reden haar trots toonen, dat zij door het verleenen
van 600 francs er toe heeft meegewerkt, dat Normandië een groot man aan Frankrijk
schonk.
Amerika toonde vroeg belangstelling voor Millets werk. Verscheiden van zijn
stukken worden in Amerikaansche steden bewaard. Te Boston zijn er zes; te New
York zeven, waar Mr. W. Rockefeller o.m. ‘Le Greffeur’ (1855) en Mr. W.H. van
der Bilt ‘Le grand Semeur’ (1850)*) bezitten.
Te Londen bij Mr. G.R. Burnett is de beroemde ‘La Maternité’ (1862) en in de
Glyptotheek Carlsberg te Kopenhagen ‘Le Bûcheron et la Mort’, die door de Salon
van 1859 werd geweigerd.
Het Mesdagmuseum in Den Haag bezit zeven Millets. - Van de ‘Agar et Ismaël’
spraken wij reeds. Ook is er de bekende pastel: ‘Le Vigneron au repos’. Andere
schoone pastels zijn: ‘L'Homme et l'âne’ en ‘Les Meules’. Voorts wordt er een
merkwaardig stilleven aangetroffen, dat in zijn stijlvolle rust en voornamen eenvoud
*) Dit is de Zaaier van de Thijs Maris-ets.
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den meester waardig vertegenwoordigt. De ‘Femme de pêcheur’ geeft een grootsche
vrouwefiguur. Prachtig is de ‘Vieille tour à Barbizon’. Behalve het laatste werk staan
ze alle uitmuntend gereproduceerd in het boek van Boele van Hensbroek en Marius:
‘Het Museum Mesdag en zijn Stichters.’
De ‘Gazette des Beaux-Arts’ van 1861 deel XI geeft een prachtige origineele ets
van Millet: ‘La femme faisant manger son enfant.’ Het is No IX van den catalogus
van Philippe Burty, die in het genoemde tijdschrift elf prenten van Millet beschrijft,
o.m. ‘La Cardeuse de laine’, ‘Les Terrassiers’ en ‘Les Glaneuses.’
Vooral schijnen de Engelschen den grooten
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schilder bijzonder te hebben gewaardeerd. Reeds in 1881 doet Helena de Kay een
vertaling van het werk van Sensier over Millet verschijnen te Londen. In 1890 komt
John W. Molletts: ‘The Painters of Barbizon’ uit*). Daarin staan negen reproducties.
Wij noemen: ‘The Mower,’ ‘Peasant Chopping Wood’ en ‘Woman Shearing a Sheep’
uit de serie ‘Les Travaux des Champs’. - Van deze houtsneden publiceert ‘The Dome’
in 1900 ‘La Fileuse’ en ‘Le Botteleur’. Tevens geeft dit tijdschrift ‘Le Midi’, uit ‘Les
quatre Heures du Jour,’ die door Millet op hout geteekend werden en in 1854 als
houtsneden van Adrien Lavieille in het licht verschenen.

LA CHARITÉ.

In ‘The Studio’ van 1902 ‘Corot and Millet’ komt een prachtige ‘Bergère’ voor.
Gelijk wij reeds melden werd deze houtsnede door Millets broer naar 's meesters
teekening gestoken. Dit Studio-nummer geeft vele reproducties, meest van
teekeningen en etsen, benevens acht prenten van ‘Les Travaux des Champs.’
In hetzelfde jaar verschijnt Julia Cartwrights boek: ‘Jean François Millet, his Life
and Letters’*) met negen zeer mooie reproducties, o.m. ‘Le Semeur’ en ‘Les
Glaneuses.’ De fraaie teekeningen ‘La Nuée de Corbeaux,’ ‘Le Sortie’ en ‘Le Retour’
moeten niet als voorstudies van een schilderij, maar als zelfstandige kunstwerken
beschouwd worden.
Het werk van Arthur Tomson ‘Jean François Millet and the Barbizon school’ (1903
London) geeft prenten naar schilderijen, teekeningen en pastels. Hierin staat een
prachtige ‘Cardeuse’. 't Kon een prinses zijn, zoo edel is deze maagd uitgebeeld. Ze
doet denken aan sommige spinsters van Thijs Maris†).
*) Dit werkje geeft een uitmuntende bibliografie (tot 1890). Ook een lijst der voornaamste
schilderijen, waarop tevens wordt vermeld, waar zij zich bevinden.
*) Vertaald door Clara Schröder in het Duitsch, Leipzig 1903, Herman Seeman Nachfolger.
†) Maris toonde zijn hooge waardeering van Millets kunst door zijn ets van D e Z a a i e r ,
waarvan hij schreef aan Ph. Zilcken: ‘Een ding van je zelf komt er niet zoo op aan, maar ik
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In het Duitsch verschenen twee Milletstudies: een Knackfuss en het boekje van
Richard Muther.
Al deze geschriften gaan evenwel terug op het werk van Alfred Sensier: ‘La vie
et l'oeuvre

had er mijn zin op gezet een Millet te maken; niet het schilderij, maar de man zelf’. (Zie
Elsevier's 1902, deel XXIV, pag. 305/6; met Zaaier-ets-reproductie).
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de Jean François Millet,’ dat na Sensiers dood door Paul Mantz werd uitgegeven.
In onze eigen taal vonden wij, behalve het goede opstel van Marius in het genoemde
werk ‘Het Museum Mesdag,’ weinig over den grootsten kunstenaar van Barbizon.
In de Brieven van Vincent van Gogh wordt veel belangrijks over Millet en zijn
kunst geschreven. In een Brief van Nuenen '85 zegt Vincent, dat ‘het boeren en
werkmansfiguur m e t M i l l e t a l s e e u w i g e M e e s t e r voorop, het h a r t zelf
is van de moderne kunst en het zal blijven.’
En hiermee meenen wij ons overzicht van de Millet-literatuur te mogen besluiten.*)
'n Werk, waarin alles, wat de hand van Jean François Millet voortbracht, in prent
werd weergegeven, kwam ons niet onder oogen. 'n Zoodanig boek uit te geven in
October 1914 ware een passende hulde geweest bij de herdenking van Millets
honderdsten geboortedag. Echter, toen lag wederom de oorlogsfakkel in Frankrijk
geslingerd, gelijk in 1870/71, toen de kunstenaar zijn woning te Barbizon verlaten
moest voor de aanzwermende Allemands en hij met zijn gezin een heenkomen zocht
naar Cherbourg! Wie heeft in de dagen, dat de Duitsche trompetten den aanval op
Antwerpen bliezen, aan den roemruchtigen Normandiër gedacht, die in zijn eenzaam
vertrek aan den zoom van Fontainebleau's woud ook veelmaals slag had geleverd,
al was het dan over een front van nog geen meter in het vierkant!
In een hevige worsteling, in ‘un combat, un engrenage qui broie’, heeft Millet de
eeuwige waarheid in het ernstig aangezicht geschouwd. In de erkenning van haar
onveranderlijken raad vond hij de verzoening, die zijn gemoed rust schonk. Van uit
dezen innerlijken vrede de aarde met haar zwoegende menschheid in de heerlijke
pracht van de zon aanziende, werd hem het rijke gedicht der schepping geopenbaard.
Gelijk de ontdekker, die na den pijnlijken tocht door den donkeren Andes plots in
verbazing en bewondering neersloeg, toen hij, na het overkruipen van de laatste kam
de onmeetlijkheid van den Stillen Oceaan aanschouwde, zoo is in Millet de verrukking
opgeklommen, toen hij na jaren van bitteren strijd in het Paradijs van Barbizon zijn
kostelijke natuurvrijheid van Normandië begroette. Daar zag hij weer het veld met
den ruischenden eik en de vlucht vogels, die in hun wijken naar den horizon hem de
hemelruimte in haar onmeetlijkheid deden vermoeden. Daar was weer de boer, die
het land bevruchtte, gelijk het zijn vaderen en ook hij zelf te Gruchy hadden gedaan.
Daar ging de kudde met den zwijgenden herder, daar was het bosch met den armen
houthakker en de vrouw, die takkenbossen maakt.
Met ernst en toewijding getuigt hij van de gevoelens, die in zijn landelijke
omgeving hem door het gemoed togen.
In zijn ‘Semeur’ zingt hij het Hooge Lied van den Arbeid. Zijn ‘Maternité’
veraanschouwelijkt de Liefde, die, naar het woord van Dante, de zon rolt en de sterren
en ook de teedere bewegingen in het hart des menschen beheerscht.
Wanneer hij het eind van zijn kunstenaarsloopbaan nadert, wordt het Millet vergund
in zijn ‘Printemps’ af te beelden zijn blijde hoop en verwachting en legt hij in den
bloei van zijn verven getuigenis af van zijn geloof in de onsterflijkheid van het Leven,
dat na winter en dood wederom uittreedt in het witte gewaad van de lichtende Lente.
*) In het A l g . H a n d e l s b l a d van Dond. 27 Febr. 1913 komt een stuk voor over den
grootschen Barbizonner van Is. Querido, die in zijn werken meermalen getuigde van zijn
innige bewondering voor Millets kunst. Het dichterlijk woord van den schrijver van
Menschenwee over Jean François is als doorvlamd van de profetische en apostolische
zieningen van Millet zelf. Daar Q. eerst in Nov. 1916 mijn aandacht op zijn artikel vestigde,
kon ik het bij het schrijven van deze Millet-studie niet vermelden.
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Zij zullen den schat uit den akker der kunst van Millet delven, die tot de erkenning
komen, dat de Liefde was voor dezen kunstenaar:
La vraie Humanité, La grande poésie.
3 Aug. 1916.
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Herinneringen aan Bali,
door W.O.J. Nieuwenkamp.

BIDDENDE VROUWEN IN EEN TEMPEL. FOTO DR. G. KRAUSE.

In het begin van dit jaar was er in de zalen van het Genootschap ‘Arti et Amicitiae’
te Amsterdam tentoonstelling van een collectie foto's en voorwerpen van Bali,
ingericht door de redactie van het tijdschrift ‘Nederlandsch-Indië, Oud en Nieuw’.
De foto's waren gemaakt door Dr. G. Krause, die eenige jaren geleden aan een
compagnie infanterie was toegevoegd geweest als tijdelijk officier van gezondheid
en als zoodanig, gedurende een anderhalf jaar ongeveer, te Bangli vertoefde.
Met veel geduld had hij met een heel klein toestel, dat haast ongemerkt gehanteerd
kon worden, honderden scènes uit het dagelijksch leven der inlanders vastgelegd.
Een bloemlezing uit de best gelukte opnamen, die door een bekend fotograaf te
Amsterdam op voortreffelijke wijze sterk vergroot werden, was in ‘Arti’
tentoongesteld, temidden van een kleine, maar uitgezochte verzameling
beeldhouwwerk, geweven en beschilderde doeken, krissen en andere voorwerpen
van Bali afkomstig.
Voor mij was het een groot genot die talrijke prachtige opnamen te bekijken; wat
al herinneringen wekten ze bij mij op!
Precies 10 jaar geleden vertoefde ik op Bali.
Zeven maanden aanéén had ik gansch het eiland doorkruist, van Noord naar Zuid,
van Oost naar West, te voet en te paard. Per stoomboot, maar vaak ook in een smal
prauwtje, heb ik meer dan eens het heele eiland omgevaren.
Wanneer zal ik het wederzien?
Tien jaren zijn verstreken en nog is mijn
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hartewensch niet vervuld. Buiten giert de gure wind om de hoeken van mijn huis en
jaagt de natte sneeuw- en regenvlagen voort door de druipende naakte takken der
boomen. Ik huiver van de kou, want mijn werkplaats is groot en de brandstof nu zoo
schaarsch; maar toch, als ik mijn oogen sluit...., dan ben ik weer op Bali. Dan is het
of ik de zoete bedwelmende geuren weer ruik van boomen en bloemen, het lieflijke
geklater hoor van de dartele beekjes en speelsche watervalletjes tusschen de
rijstvelden, of ik den zoelen wind voel mij langs de slapen streelen.
En honderden heerlijke beelden trekken als een oneindige film mijn geestesoog
voorbij.
Wat is mijn Bali toch schoon!
‘Vergeefsch zouden de pogingen zijn van alle vernuften om uwe bekoorlijkheden,
uwe lieftalligheden te schilderen. Even moeielijk als het vallen zou om al de bloemen
op aarde te tellen, even moeielijk zou het wezen, als men u beschrijven moest.
Niemand zou daar 't geduld toe hebben, men zou er stokoud bij worden en nog zou
er geen einde zijn aan de schildering van zooveel schoons.’
‘Des morgens, bij de eerste schemering van het daglicht komen de bekoorlijkheden
ruischend van alle zijden opdagen om zich aan u vast te hechten; van het opgaan der
zon tot den ondergang toe, wassen zij aan en stapelen zich op, den middag en den
avond door, en nog met middernacht waaien zij u zacht suizend tegen en omhullen
u.’

DE VRUCHTENDRAAGSTERS. NAAR EEN ETS VAN W.O.J. NIEUWENKAMP.

Aldus de bekoorlijke vleitaal van een vorst tot zijn gemalin, de beschrijving van
de schoonheden van een vorstin in het op Bali zoo geliefde heldendicht, de
‘Brata-Joeda’ of ‘Broederkrijg’. Deze woorden zijn volkomen toepasselijk op Bali.
Ja, Bali is een wonderland. Van de hooge bergen en de geheimzinnig duistere
wouden, van de woeste bergstroomen en de stille bergmeren, van de onheilspellend
donderende kraters en de groene zacht golvende vlakten, van de steile rotsige kusten
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met de machtig rollende branding en de vlakke breede stranden; van de prachtige
tempels, door hun weelderig ornament versteende bloemboomen gelijk en de
wonderlijke kunstnijverheids voortbrengselen van een mooi en krachtig
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volk; van dit alles en nog veel meer gaat een bekoring uit, zoo sterk, dat, heeft men
die eenmaal ondergaan, men die nimmer meer ontkomen kan.
Is het landschap op Bali verrukkelijk schoon en oneindig wisselend van aspect,
zijn de huizen en tempels vaak ware kunstgewrochten en is de kunstnijverheid het
bestudeeren meer dan waard, toch is en blijft het heerlijkst op Bali het volk zelve.

NACHTELIJKE OFFERANDE. NAAR EEN ETS VAN W.O.J. NIEUWENKAMP.

En juist van het volk, al is het dan ook maar van het volk uit één enkele streek,
gaven de foto's op de tentoonstelling in Arti een uitstekend beeld. Wat deden ze
duidelijk uitkomen den krachtigen bouw van de jongelingen en de mannen, de
bevallige slankheid van de jonge meisjes en de vaak classieke schoonheid van de
vrouwen. Wat een reeks prachtige beelden! En om zulk een reeks beelden te zien op
Bali behoeft men werkelijk niet lang te zoeken.
Men zet zich maar ergens neer aan den een of anderen weg in de buurt van een
marktplein, of beter nog, onder een van de reusachtige waringins die op alle markten
hun koele schaduw spreiden over de dichte menigte koopers en kooplui, en overal
in 't rond ziet men een steeds wisselende reeks van de prachtigste tafereelen.
Een koopvrouw, gehurkt achter haar koopwaar, reikt een vrucht over aan een
vrouw die zich bukt om die vrucht in ontvangst te nemen; wat een prachtige beelden!
Een paar meisjes gaan u voorbij, vlug en licht en sierlijk, op het hoofd een ronde
mand balanceerend met aardewerk, weefsels of andere koopwaar; wat schitterende
groep!
Daar komt een man aan met op één schouder een draagbamboe waaraan twee
mooie gevlochten korven bengelen, met vechthanen er in; alweer een schilderij!
Daar komt een andere kerel, torsende groote uitgeholde kalebassen, met palmwijn
gevuld; maar nog vóór ge goed hebt kunnen opnemen hoe prachtig die kerel loopt
en hoe gemakkelijk hij zijn zwaren last hanteert, wordt uw aandacht alweer getrokken
door een heele reeks achter elkaar loopende vrouwen, kostelijk uitgedost en met
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hooge kleurige gevaarten op het hoofd. Deze gaan offeren in een naburigen tempel;
wat ze op het
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hoofd dragen zijn hun offers van kunstig tot kleurige torentjes opgestapelde vruchten,
bloemen en gebak. En zoo gaat het onophoudelijk maar door. Ge wordt moe in het
hoofd ten laatste en uwe oogen gaan u pijn doen van het kijken naar die oneindige
reeks kostelijke tafereelen. En ge staat op en gaat heen om een rustig plekje te zoeken.
Toevallig komt ge bij een badplaats. Dikke waterstralen spuiten uit ruw bewerkte
steenen goten. Hier is het goed rusten, denkt ge, in de koele schaduw bij het klaterende
water. Maar ziet, daar komt een groep vroolijk babbelende jongens en mannen. Van
het weinige, dat ze aanhebben, hebben ze zich spoedig ontdaan en ze laten de frissche
waterstralen zich op de lendenen kletteren. Ze draaien en wenden zich naar alle
kanten opdat het verkwikkende water hun geheele lichaam, aan alle zijden, bespoelen
kan.
Vooral van badende mannen en vrouwen had Dr. Krause mooie opnamen gemaakt.
Dat kon hij doen, doordat hij zelf, dag in dag uit, baden ging te midden van dezelfde
inlanders, zoo hun vertrouwen won, en zij ten laatste geen acht meer op hem sloegen.
Ongemerkt kon hij ze toen opnemen. Heel belangrijk ook waren de vele foto's die
op lijkverbrandingen betrekking hadden en ook op andere feesten. Enkele van de
foto's konden we in deze bladzijden reproduceeren. Bekijk ze eens aandachtig. Is dat
geen prachtig bronzen beeld gelijk, die moeder die een dikke straal water zich langs
het lijf laat gutsen op de foto ‘het bad’? Bestaat er mooier figuurtje dan dat
vruchtenverkoopstertje met het ernstige gezichtje, of is er schooner beeldje denkbaar
dan dat voorovergebogen vrouwtje met de handen op de knieën in 't midden van de
groep biddende vrouwen in een tempel?
Heeft het tweede meisje van rechts op de foto van de ‘Vier Balische schoonen’
geen prachtig classiek gevormd lichaam?

TWEE ZUSJES. FOTO DR. G. KRAUSE.
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In 't begin van dit jaar werd door nog wat anders onze aandacht weer gevestigd
op Bali; nu niet door mooie foto's, maar door alarmeerende telegrammen, die spraken
van hevige aardbevingen die op 21 Januari Bali geteisterd zouden hebben.
Deze telegrammen waren echter zoo onduidelijk en verward dat er niet uit op te
maken viel, wat er eigenlijk gebeurd was. Alleen bleek wel dat er heel wat schade
was aangericht. Dezer dagen nu gaven de dagbladen eindelijk een uittreksel uit het
eerste uitgebreide verslag van den resident.
Uit dit verslag is wel op te maken dat
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VRUCHTENVERKOOPSTER. FOTO DR. G. KRAUSE.
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ditmaal geen uitbarstingen van den Batoer als de laatste van 1905, waarbij gloeiende
lavastroomen den grooten Batoer-tempel verwoestten, de rampen veroorzaakt hebben.
Maar toch heeft de Batoer weer schuld. Vermoedelijk is een deel van den steilen top
van dezen nimmer rustenden vulkaan ingestort en is daardoor de groote krateropening
verstopt geraakt. De geweldige onderaardsche krachten hebben toen een nieuwen
uitweg zich gebroken in den oostelijken zijwand van den vuurberg en hebben daar
twee nieuwe gapende wonden geslagen. Dit heeft niet alleen den heelen Batoer maar
het gansche eiland doen sidderen en beven.

OP WEG NAAR EEN TEMPEL OM TE OFFEREN. FOTO DR. G. KRAUSE.

Van den Goenoeng Abang die misschien wel duizend meter loodrecht oprees aan
den anderen oever van het Batoer-meer zijn geweldige brokken afgeschud, terwijl
nog andere gedeelten van den reusachtigen kraterwal om de Batoervlakte, waarin de
Batoer en het meer liggen, over een lengte van vijf paal zijn ingestort. Van het dorpje
Koeta Dalèm, op den rand van dezen kraterwal gelegen, zijn een vier en twintig
huizen mede omlaag gestort.
Zoowel in het Noorden in Boelèlèng als in het Zuiden in Tabanan, Badoeng,
Gianjar, Kloengkoeng en Bangli zijn tempels en woningen ingestort of beschadigd,
zijn wegen
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en bruggen vernield en hebben honderden inlanders er het leven bij ingeschoten.

HET BAD. FOTO DR. G. KRAUSE.

Dat de top van den Batoer instorten moest, dat stond al lang bij mij vast. In 1906
toch, had ik, als eerste beklimmer (op 2 Nov.) den top van den Batoer bezocht*).
Met veel moeite was het mij toen gelukt de hoogste krateropening te bereiken. Na
urenlang geklauter over de vlijmscherpe nieuwe lava-beddingen had ik den bovensten
steilen bergkegel bereikt. Op handen en voeten kroop ik het laatste gedeelte van de
steile helling op, telkens een

*) Zie voor de beschrijving van dezen tocht (waarbij o.a. een kaartje van den Batoer en
omgeving) het ‘Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap’,
1908, Januari-aflevering; ook ‘Bali en Lombok’ en ‘Zwerftochten op Bali’.
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VROUW UIT ZUID-BALI. FOTO J.G. SCHUURING.
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stukje en weer een stukje. Het leek me een eindelooze tocht, een eindelooze arbeid,
als van een slaaf in een tredmolen, tot opeens, en wel zóó plotseling dat mijn bloed
er van stil stond, er vóór mij geen grond meer was, maar een peillooze diepte, een
gat zonder bodem, een wand die loodrecht afdaalde zonder einde. En in die diepte
zag ik dikke rookkolommen zich omhoog wervelen en hoorde ik dofdreunende
knallen elkaar regelmatig opvolgen; de loodrechte wanden dreunden en brulden elken
slag honderdvoudig na. Toen, voor een oogenblik, bekroop me de vrees dat die
scherpe kam van losse steenen, waarop ik was aangeland, af zou brokkelen; dan zou
er onder mij geen steun meer zijn en ik zou naar beneden storten. Voorzichtig ging
ik daarom zitten met één been in, en één been buiten dat onheilspellende gat.

IN DE HUISDEUR. FOTO DR. G. KRAUSE.

Volgens mijn meening daalde de schoorsteen, op den rand waarvan ik toen zat,
af minstens tot een eind onder de oppervlakte van het Batoer-meer, aan den voet van
den vulkaan, daar de dampkolommen die er voortdurend uit opstegen, zeker wel hun
ontstaan hadden te danken aan het water van dat meer, dat gestadig door den bodem
in den krater sijpelt. De schoorsteen of schacht dien ik boven een 150 meter wijd
acht, was dan over de 900 meter diep! In den loop der laatste jaren moet de scherpe
kraterrand allengs zijn afgebrokkeld en voor een groot deel naar binnen toe zijn
ingestort, wat ten laatste de verstopping van de krateropening ten gevolge moet
hebben gehad.
Ook den Goenoeng Abang heb ik beklommen (3 November 1906). Het bovenste
gedeelte van dezen berg (± 2200 meter hoog) was heel steil en daardoor wel lastig
te beklimmen. De zijde aan het meer was één, bijna loodrechte wand. Het leek me
toen al een raadsel dat zoo'n duizelingwekkend hooge bergwand kon blijven staan.
Het is dan ook niet te verwonderen dat door het schudden en beven van den Batoer,
ook deze wand is ingestort. Volgens de berichten toch zijn daarvan zulke geweldige
stukken in het meer gegleden, dat het water gestegen is en de oevers verlegd zijn. In
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den top moet reeds op verren afstand een groote kloof zichtbaar zijn die vóór de ramp
niet bestond.
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VIER BALISCHE SCHOONEN. FOTO J.G. SCHUURING.

De dessa Boeahan aan den voet van den Abang en aan den oever van het meer
moet op enkele huizen na onder de aardstortingen bedolven zijn terwijl er 300 van
de 400 inwoners vermist worden. Maar dan zijn zeker ook de dorpen Abang en
Troenjan, en misschien ook wel Songan, die nog dichter onder den steilen
Abang-wand lagen, wel onder de vallende massa's begraven. Het dorp Batoer, meer
in de vlakte gelegen, schijnt ditmaal gespaard te zijn. In geheel Bali zijn zekerlijk
verscheidene honderden tempels verwoest of zwaar beschadigd, heel wat mooie
sierlijke poorten ingestort en heel wat beeldhouwwerken vernield. Toch geloof ik
dat over enkele jaren weer vele van die tempels opnieuw zullen zijn opgericht, niet
hersteld, want herstellen ligt niet in den aard van het volk. Een Baliër zal wel met
veel moeite en kosten een tempel oprichten, maar gewoonlijk zoowat niets doen om
dezen te onderhouden of te herstellen.
Maar men moet zich vooral niet een te groot denkbeeld vormen van de verwoeste
tempels en daarbij denken aan de prenten die men gezien heeft van verwoeste kerken
en kathedralen in Noord-Frankrijk of België. Het zijn slechts ommuurde pleinen of
pleintjes, met sierlijke poorten tot toegang. Op die pleinen staan dan een aantal tenten
en grootere of kleinere offerhuisjes, dat is meest alles.
Ook vermeldt het verslag dat de poeri (vorstelijke woning) te Gianjar geheel
verwoest en die van Bangli zwaar beschadigd is.
Maar ook van een poeri of ‘paleis’ moet men zich geen te grootsche voorstelling
maken. Van de grootste poeri op Bali, die van den Pasar, maakte ik in November
1906 een plattegrond*). Deze poeri bestond,

*) Zie ‘Bali en Lombok’.
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en zoo zijn ook de andere, kleinere poeri's op Bali, uit een groot aantal ommuurde
pleinen en pleintjes, waarop ontelbare kleine onaanzienlijke woninkjes en schuurtjes.
Alleen op de pleinen door den vorst en zijn gezin bewoond, waren wat grootere
gebouwen, waarvan er enkele met snijwerk versierd waren. Ook eenige poorten die
toegang gaven tot de grootste der pleinen waren prachtig versierd en voorzien van
zware met weelderig ornament overdekte deuren. Van deze deuren heb ik nog een
prachtig stel voor het Museum te Leiden kunnen redden; want ook deze poeri is
verwoest, met den grond gelijk gemaakt, maar niet door den Batoer!
Treft een Baliër of zijn gezin het een of andere ongeluk zoo schrijft hij of zijn
priester dat zoowat altijd toe aan den toorn zijner huisgoden als gevolg van het
onvoldoende onderhoud van zijn huistempel. Hij gaat dezen dan, zeer tegen zijn zin,
wat oplappen en offert zijn goden.

DE BATOER EN HET MEER. FOTO DR. G. KRAUSE.

Treft een dessa een ramp b.v. een epidemie, dan is dat ook gevolg van het
verwaarloozen van den een of anderen dorpstempel.
Zoo zien ook nu de Baliërs de oorzaak van deze algemeene ramp in het
verwaarloozen van een van de heiligste tempels op Bali op den Goenoeng Agoeng
of Piek van Bali.
Voor de priesters is een ramp altijd een prachtige gelegenheid om hun tempels
een goede beurt te doen krijgen. Zoo is er toch altijd nog een gelukje bij elk ongeluk.
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Uit de geschiedenis der Joden in Amsterdam,
door J.M. Hillesum. (Slot).

DE VALSCHE PROFEET SABBATAS TSEWIE EN ZIJN HANDLANGER NATHAN LEVI UIT GAZA, NAAR
MEISSENS.

Omstreeks het jaar 1666 werd de Portugeesche gemeente te Amsterdam in twee
partijen verdeeld, doordat een groot gedeelte der gemeente zich als aanhangers
verklaarden van Sabbatai Tsewie.
In het Oosten was omstreeks 1650 de valsche Messias Sabbatai Tsewie opgetreden,
een man wiens naam een treurige vermaardheid behouden heeft, vooral door het
zonderlinge verschijnsel, dat zijn leer en aanhang zijn algeheele ontmaskering en
persoonlijken invloed nog langen tijd heeft overleefd.
Reeds zeer lang vóór het optreden van dien valschen profeet hadden Christen
theologen, die het boek van de openbaring van Johannes trachtten uitteleggen den
volke voorspeld en voorgerekend dat het duizendjarig rijk in aantocht was dat er in
1666 of in 1675 een nieuwe orde van zaken zou herrijzen, een herwonnen paradijs,
alwaar de vromen in onschuld en overvloed zouden leven. De terugkeer van den
Messias op aarde zou voorafgegaan worden door ontzaglijke gebeurtenissen door
gevaarlijke ziekten en vreeselijke oorlogen.
Het eerste optreden van Sabbatai Tsewie in 1648 viel samen met het beruchte
kozakkenoproer onder aanvoering van Chmel waarbij meer dan 100.000 Joden op
de meest afschuwelijke wijze doodgemarteld werden. Bloedige oorlogen waren
gevoerd. Vreeselijke pestziekten sleepten alom duizenden ten grave. In het jaar 1663
werden alleen in Amsterdam 9752 menschen door deze ziekte weggemaaid. Op 29
April 1664 (aldus bij Meinsma, Spinoza en zijn kring p. 213) vertoonde zich aan den
avondhemel een schrikkelijk en schielijk vuur in de gedaante van een gloeienden
kogel met een langen staart, die een helder en bleek licht gaf dat bij het schoone
weder ook in vele naburige plaatsen gezien werd. Daarop nam de ziekte gedurig in
hevigheid toe, het was of de dood door de straten waarde, zoodat het sterftecijfer
klom tot 1041 per week en men
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INTERIEUR DER PORT. SYNAGOGE TE AMSTERDAM, NAAR B. PICART.
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zelfs des zondags in de overvolle kerken het begraven niet staken kon. Ruim 24000
menschen waren er in 1664 in Amsterdam ten grave gebracht. Zelfs mannen, van
beteekenis in Israël waren er, die in Sabbatai Tsewie geloofden en de woorden van
den profeet Joël op den gewaanden messias toepasten: ‘Ik zal wonderteekenen geven
aan den Hemel en op de aarde bloed, vuur en rook. De zon zal verkeeren in duisternis,
de maan in bloed, alvorens aanbreekt de dag des Eeuwige, die groote en ontzaglijke
dag’. (Joël III 3).

PROFIL VAN DE PORT. SYNAGOGE TE AMSTERDAM, NAAR ROMEYN DE HOOGHE.

Trouwe trawanten van den valschen Messias zorgden er voor, dat de groote
wonderdaden van Sabbatai Tsewie alom uitgebazuind werden. Zij brachten tijdingen
in omloop, die het brein van den grooten hoop nog meer op hol brachten.
Met deze feiten voor oogen kunnen we ons tenminste nog eenigszins voorstellen
dat zoovelen onder Israël, die toch zoo innig gaarne de vervulling wilden zien van
datgene, waarom zij iederen dag zoo vurig smeekten, dat namenlijk Israël niet langer
het voorwerp van hoon en spot onder de volken zou zijn, die zoo hartstochtelijk
verlangden naar het oogenblikkelijk, dat wreede vervolgingen en afschuwelijke
menschenslachtingen eindelijk eens zouden ophouden, en die hunkerden naar het
tijdstip waarop God hun smeekingen ten langen leste zou verhooren en hen
terugvoeren naar hun eigen land. We kunnen ons nog eenigszins voorstellen, dat er
zoovelen gevonden werden, die geloofden in dien droomer van het ghetto, die
aanvankelijk wel degelijk met edele bedoeling bezield was en die door zijn ingetogen
leven, door zijn imponeerend vertrouwen en fraai stemgeluid der groote menigte
zoozeer bekoorde.
De kinderen van de eerstaangekomenen onder de Joden in Amsterdam gevoelden
blijkbaar het gemis aan een eigen vaderland meer dan hun ouders. Dit valt optemaken
uit de hartstochtelijke wijze waarop zij de Sabbatiaansche beweging hebben
toegejuicht.
Tot Sabbatai Tsewies aanhangers in Amsterdam behoorden o.m. ook de rabbijnen
der Portugeesche gemeente Izak Aboab en Raphaël Moses d'Aguilar. Kwamen er
goede tijdingen omtrent den Messias dan werden deze in de Synagoge voorgelezen
en met gejubel en dans ontvangen. De jongelieden tooiden zich met groene sjerpen,
daarmede te kennen gevende dat zij tot het gevolg van den Messias behoorden. Voor
dag en dauw stond men op om boetgebeden uittespreken, teneinde de verlossing te
bespoedigen.
Hebreeuwsche en Spaansche gelegen-
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heidsgebeden werden uitgegeven, waarop de mededeeling dat zij gedrukt waren in
het jaar 1666, het eerste jaar van den Verlosser. Sommige met afbeeldingen
voorstellende Sabbatai, zittende op Salomo's troon of zittende aan een tafel met twaalf
apostelen, terwijl uit den hemel een horen met olie over het hoofd van den Messias
word uitgestort.

HET VOORHOF EN DE INGANG NAAR DE VROUWENGALERIJ DER PORT. SYNAGOGE TE AMSTERDAM,
NAAR PIETER PERSOY.

Door besturen en rabbijnen van verschillende academia's werden Sabbatai Tsewie
huldigingsadressen aangeboden. Het gebed voor de regeering werd vervangen door
een gebed voor den Messias. Voor hen, die zich naar Adrianopel begaven om den
Messias te zien, werd een bizonder gebed opgesteld.
In de stellige verzekering verkeerende, dat de terugkeer naar het Land der Vaderen
binnen korten tijd zou plaats vinden werd het gebruik ingevoerd om elken Sabbath
in de Synagoge den zegen door de priesters over het volk te doen uitspreken. Tot
dusverre placht zulks alleen op feestdagen te geschieden.
Ook bij de Hoogduitsche Joden in Amsterdam schijnt de Sabbatiaansche beweging
wel aanhangers gevonden te hebben, maar deze lieten niet zoo hartstochtelijk van
hun gevoelen blijken.
Met stomme verbazing staren we op het feit, dat er zelfs nog mannen van beteekenis
waren, die na de ontmaskering van den
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valschen Messias toch nog in hem bleven gelooven. Hiervoor zorgden in de eerste
plaats de impressario's Nathan Levi uit Gaza en Sabbatai Raphaël uit Morea, die zich
der goede gemeente als profeten van den Messias voorstelden.

JECHIEL MICHAL BEN NATHAN UIT RUSLAND, OPPERVOORZANGER TE AMSTERDAM IN HET JAAR 1700,
NAAR P. VAN DE BERGE.

Vooral laatstgenoemde scheen er vast van overtuigd te zijn dat de domheid
onsterfelijk is en ging, ook nadat Sabbatai Tsewie tot het Mahomedaansche geloof
was overgegaan, voort met de menigte bij den neus te nemen. Nadat hij in Italië en
Duitschland goede zaken had gemaakt, viel Amsterdam in September van het jaar
1667 de eer van des profeten bezoek te beurt. Aanvankelijk met succes. In de
Synagoge der Hoogduitsche gemeente hield Sabbatai Raphaël een predicatie en
schijnt hij zijn auditorium in extase gebracht te hebben.
Toen evenwel een aanzienlijk persoon in Frankfort het bestuur der Portugeesche
gemeente met klem voor den gewaanden profeet waarschuwde en Sabbatai Raphaël
het wat al te bont maakte, werden eindelijk de oogen geopend en schijnt de stedelijke
regeering aangezocht te zijn om dezen onruststoker en bedrieger uit de stad te
verwijderen. Een onderzoek aan het stedelijk archief alhier door mij ingesteld brachten
uit het secreet archief de beide hiervolgende curieuse documenten aan het licht:
Sabbatay Raphael segt out te sijn 24 jaren, gevraecht off hij die naem van jongs
op altijt gevoert heeft segt iae, segt van Sicilien geboortich te sijn en jode van natie
en volgens hun wet besneden, segt sijn vader van Siciliaen en zijn moer, dat hij tot
Jerusalem geboren is, segt sigh van jongs op tot de studie ook somtijts tot
coopmanschap begeven te hebben, segt in alle de boeken van de Rabinen gestudeert
te hebben en alle de boeken te verstaen en daer om van sijn natie beneid te worden,
gevraecht of hij niet hier of op andre plaetsen voorgegeven heeft dat hij een profeet
gods was en dat hij meer als menschelijke wetenschap hadde ende dat hem veel
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secreten door goddelijke inspiratie ontdeckt waren, dat hij sich onsichtbaer kan maken
en dat hij sulx voor de paus soude gedaen hebben, ontkent alle hetselve.
Gevraecht of hij niet geseit heeft, dat hij de propheet Elias gesien heeft met drij
oogen segt van iae en hem waerlijk gesien en
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gesproocken te hebben tot Jerusalem in de kerk bij daag, gevraecht hoe hij wist dat
het Elias was segt dat hij het hem selfs heeft gesegt, segt dat Elias zich vertoonde in
een wolcke.
ontkent wel expresselijk geseit te hebben dat hij de ware messias sone davits was
en dat Sabbataij Sebi was de messias sone Joseps.

DANIEL COHEN D'AZEVEDO, CHACHAM TE AMSTERDAM V. 1792-1823. NAAR EEN PENTEEKENING VAN
J.L. DE LA FARGUE V. NIEUWLAND.

onkent tegens een vrouw gesegt te hebben die hem tegen quam, dat haer kinderen
bastarden waren. Hem werd aengeseit sich stil te houden tot naerder ordre.
Gevraecht off hij niet geseit heeft, dat hij bij de Heeren magistraten van dese stad
is geweest en dat die hem de handen en voeten gekust hebben en suyker en brandewijn
geschonken ontkent hetselve wel expresselijk, segt hier gecomen te sijn om
coopmanschap te doen en hij se coopen en van meeninge te zijn weer te vertrecken.
Schepenen ontseggen dezen Sabbatay Raphel de stad en den mijl in 't ronde en
gelasten hem van huijden binnen 8 dagen te vertrekken en middelerwijl sich stil te
houden en in geen conventiculen of vergaderingen te comen ofte te prediken op pene
van gestraft te werden naer exigentie van saken. Actum 6de October 1667 Praes. de
Hrn Dr Roetert Ernst, Mr V. van Bronchorst, A. v. Capelle, Mr Jacob Boreel, Joan
Six, Corn Graefland, Mr Jan Munter en Willem Blaeuw.
Alsoo de Ed. Gro. Achtb. Heeren mijne Heeren van den E. gerechte der stad
Amsterdam bij informatien ende andere bescheiden door mijn Heere den officier
ratione officii geproduceert, gebleken is dat Sabbatay Raphael Jode, die segt out te
sijn 24 jaren van Siciliaansche ouders tot Jerusalem geboren, sich is uytgevende voor
een propheet die meer als menschelijke wetenschap soude hebben en sich invisibel
kan maken, causerende grooten aenhang onder vele van sijn natie alhier 't welk tot
groote tweespalt en oneenichheit onder hun verder staet uyt te barsten, waerdoor hij
voorgemelte hare Grootachtb. ontboden sijnde 't selve wel expresselijk heeft genegeert
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echter met den sonderlinge assurantie staende gehouden alsdat hem den prophete
Elias met drij ogen op sekeren dach in de kerck tot Jerusalem in een Wolke is
verschenen en aengesproken heeft. En gemerckt hare Ed Grootachtb niet als goede
eenicheit en harmonie onder de borgers en ingesetenen van haer E E. Stad begeren
gepractiseert en onderhouden te hebben, soo hebben deselve desen Sabbatay Raphael
als een pertubateur van de gemene ruste gelast ende geordonneert uyt haer E E.
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HUWELIJKSGEDICHT TER EERE VAN JACOB TEIXEIRA DE MATTOS EN SARA XIMENES. HET GEHEEL IN
DEN HUYSUMSCHEN TRANT, DOOR JOSEPH SCHAPRUT DI GABAI IN 1748.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

119
Stad jurisdictie van dien en een mijl uit rond te vertrecken en daer niet weder inne
te comen op pene van swaerder straffe, gunnende hem den tijd van acht dagen tot
verrichtinge van sijne affairen, mits sich middeler wijlen stil houdende sonder in
eenige conventiculen ofte vergaderinge te comen of te prediken op pene als vooren
Actum 7 October 1667.

SIERADEN VOOR DEN JOODSCHEN EEREDIENST, ZOOALS DEZE TE ZIEN WAREN OP DE NATIONALE
TENTOONSTELLING VAN OUDE KERKELIJKE KUNST TE 'S BOSCH IN HET JAAR 1913.

Praesent. de Hrn Dr Cornelis Jan Witse oud Burgermr en hooft officier Dr R. Ernst
Mr. Vincent van Bronchorst, Nico. van Capelle, Mr. Jacob Boreel, Jan Six, Cornelis
Graefland, Mrs. Jan Munter, Willem Blaeuw schepenen ter voorz. stede.
Zoo eindigde de Sabbatiaansche beweging te Amsterdam, nationaal in haar wezen,
in een karikatuur. (Vgl. Jacob Sasportas aanteekening in zijn responsen: Ohel Jaacob
vermeld bij Graetz X p. 448).
In de Portugeesche gemeente te Amsterdam, welke door de Sabbattiaansche
beweging in twee partijen gesplitst was, waarvan de eene Sabbatai Tsewie
onbewimpeld voor den verwachten Verlosser verklaard had, keerde na deze
ontgoocheling de rust terug.

AMULET VOOR HET KRAAMBED, NAAR DE GRAVURE VAN ABRAHAM BAR JACOB.

In 1670 werd officieel de vrede hersteld. In 1675 werd op verzoek van het
Kerkbestuur een vereenigingsverdrag door Mijne Heeren van den Gerechte
bekrachtigd. In hetzelfde jaar werd de nieuwe Synagoge ingewijd.
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Nog heden ten dage staat dit eenvoudige maar indrukwekkende 17e eeuwsche
gebouw tevens als gedenkteeken voor de herstelde eenheid binnen deze
eerbiedwaardige gemeente.
Het stadhouderschap van Willem III was voor de Joden in Amsterdam een periode
van welvaart.
Onder het bestuur van dezen stadhouder worden ook verschillende Portugeesche
Joden tot aanzienlijke buitenlandsche betrekkingen geroepen. Wederkeerig bewezen
ook zij den Staat en den stadhouder gewichtige diensten. Bekend is het feit, dat
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Francisco Lopes Suasso Willem III, toen deze gereed stond om naar Engeland over
te steken, twee millioen voorschoot en het schuldbewijs afwees met de woorden:
Zoo ge gelukkig zijt, dan ben ik overtuigd, dat ge mij deze som zult terugbetalen,
mocht ge ongelukkig zijn, dan beschouw ik deze som als nooit in mijn bezit te zijn
geweest.

SIERADEN VOOR DEN JOODSCHEN EEREDIENST, ZOOALS DEZE TE ZIEN WAREN OP DE NATIONALE
TENTOONSTELLING VAN OUDE KERKELIJKE KUNST TE 'S BOSCH IN HET JAAR 1913.

In 1698 acht 't bestuur der Hoogd. gemeente het zelfs noodzakelijk tegen de
algemeen toenemende weelde maatregelen te treffen.
In 1710 was dit bestuur in staat den beroemden rabbijn Tsewie Hirsch Aschkenasi
meer algemeen bekend onder den naam van Chacham Tsewie uit Hamburg naar
Amsterdam te beroepen. Van den verlichten geest van dezen rabbijn getuigt het
volgende:
In de Port. Israelitische gemeente te Londen was in het jaar 1703 verdeeldheid
ontstaan tengevolge eener predikatie, uitgesproken bij den Zatermorgendienst in de
Synagoge aldaar door den Chacham Dr. David Nieto. Dr. Nieto had in deze preek
de leer verkondigd dat ‘G o d ’ en dat wat met den naam ‘N a t u u r ’ werd aangeduid
een en hetzelfde was. Eenige gemeenteleden, hierin een belijdenis van Spinoza's leer
meenende te zien, verzochten het bestuur hunner Synagoge om het oordeel van een
bekende autoriteit in te winnen, teneinde een scheuring in de gemeente te voorkomen.
Het bestuur der Portugeesche gemeente te Londen wendde zich tot Chacham
Tsewie om advies, wiens beslissing geheel ten gunste van den rabbijn Dr. David
Nieto uitviel.
Gedurende het laatste gedeelte van het tweede tijdperk der stadhouderlooze
regeering brak voor de groote massa der Joden in Amsterdam een tijd van bittere
ellende aan.
Zoolang de burgerij de vruchten van handel en nijverheid naar hartelust had kunnen
genieten had zij zich gewillig gebogen onder het juk der familieregeering. Maar
zoodra door al te groote weelde de veerkracht van het volk begon te verslappen, de
binnenlandsche handel door de concurrentie van het buitenland achteruit ging en de
goederenhandel voor den geldhandel begon plaats te maken, werd de burgerij de last
van het regentenjuk wel wat al te zwaar. De toenmalige revolutionairen te Amsterdam
onder leiding van den porceleinkoopman Daniel Raap, stelt thans hare eischen. Naast
den eisch om een einde te maken aan de bevoorrechting der familieregeering door
afschaffing der pachten, klonk n.b. in één adem ook de eisch van zelfbevoordeeling
n.l. van herstelling der gilden in hun oude voorrechten. Het was maar al te duidelijk,
dat hier geen strijd om beginselen maar wel een zuivere belangenstrijd gevoerd werd.
De

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

121
Joden werden het kind van de rekening. Het regende requesten van de verschillende
werklieden-, winkeliers- en kamersgilden om de keur, waarbij den Joden alle
ambachten en nering verboden was, met de meeste strengheid te handhaven. (Vgl.
Requesten aan den Gerechte met dispositien uit de jaeren 1747/48 aan het stedelijk
archief te Amsterdam.)
De stedelijke regeering was wel genoodzaakt aan deze eischen der gilden te
voldoen. Zelfs de handel in oude kleeren en oude hoeden werd thans met de meeste
gestrengheid verboden. De goederen der kleine Joodsche kooplieden werden bij
overtreding eenvoudig in beslag genomen ten voordeele van het Aalmoezeniershuis.
‘Voor de eerste reyze zullen ze verbeuren alle dezelve goederen en voor de tweede
reijze daarenboven zullen worden gezet den tijd van zes weken te water en te brood
en te meermalen daarop bevonden werdende, zullen werden gestraft naar exigentie
van zaken.’ Dat was niet langer uit te houden, zoo lezen we in een kronijk uit die
dagen. In de Jodenbuurt schoolden de Joodsche kooplieden op de hoeken der straten
te zamen. Zij waren radeloos. Iederen dag verschenen nieuwe plakkaten. En hoemeer
plakkaten er verschenen met des te grooter gestrengheid werd de wet toegepast. De
Joodsche kooplieden besloten vier afgevaardigden tot Parnassyns te zenden om raad
en steun want zoo kon het niet langer. De Parnasssyns deden wat hun plicht was en
ook niet geheel zonder gevolg. Sommige kooplieden waagden het er op om met hun
koopwaren de stad in te gaan, maar zij waren zeer behoedzaam en namen niet veel
koopwaren mee. Zij hadden goed gezien want spoedig begon het oude leventje weer
en werden hun goederen in beslag genomen en sommigen gevangen gezet. Maar
hiermede waren de gilden volstrekt nog niet tevreden. Ook de vakken, welke tot
dusverre nog niet onder een gildeband vereenigd waren zouden er nu onder vereenigd
moeten worden.
In 1747 treden het eerst van allen de Christen diamantbewerkers voor met hun
request. Zij dreigen de regeering het land te verlaten, daar zij onmogelijk tegen de
Joden concurreeren kunnen ‘alsoo het ons onmogelijk is, volgens onse aangebooren
aart, gelijk de Jooden doen, onze kost te winnen met schoenschoonmaken of met
kammen en brillen te verkoopen en ons te behelpen gelijk de zwijnen, 10 of 12 in
één hok zooals op Marken en op meer andere plaatsen te zíen is, dat 5 of 6
huishoudingen met vrouwen en kinderen onder één dak of één huis wonen, waarom
zij dan ook minder dan de Christenen tot haer bestaen noodig hebben’. De stedelijke
regeering evenwel laat zich door deze bedreiging niet intimideeren en weigert aan
hun verzoek te voldoen: ‘o m d a t d e J o d e n d e n e g o t i e v a n d e n
D i a m a n t h a n d e l h i e r t e r s t e d e h e b b e n o p g e r i c h t ’.
De regeering had rekening te houden met de eischen der gilden, maar ophitsing
tegen de Joden, omdat ze Joden waren, heeft bij de Amsterdamsche regenten nimmer
eenige uitwerking gehad. Zoo ook hebben de Amsterdamsche regenten nimmer
grenzen getrokken, waarbuiten de Joden zich niet mochten vestigen. Het
Amsterdamsche ghetto dankt zijn ontstaan dan ook volstrekt niet aan een verordening
der stedelijke regeering. Wel werd er in deze donkere dagen bij de regeering op
aangedrongen om een ghetto op te richten. Eigenaars en Bewoonders van de Perceelen
op de St. Anthony Breestraat, Nieuwe Hoogstraat etc. richten in het jaar 1753 tot het
Gerecht van Amsterdam een adres, waarin ze verzochten ‘dat het hun Edel Groot
Achtbaren mocht behagen te bepalen de plaatsen alwaer de Jooden binnen de stad
voortaan zullen moogen woonen en tenopsichte van diegene welke voor sich
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tegenswoordigh daarbuyten met'erwoon bevinden, zodanige ordres te statueeren als
UEdele Groot Achtbre na derselver hooge weysheyd ende praesseerende
omstandigheden zullen nodigh achten, om
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de plaatsen, alwaar sich meergemelde Jooden tegen behooren hebben ingedrongen
ten spoedigsten daarvan te ontledigen en daardoor de supplianten van het ongerief
en nadeel, hetwelk hen invoegen als vooren aangedaan wordt te bevrijden’. Ook deze
Heeren kregen nul op hun request. (Vgl. Zeldenrust, Een ghetto voor de
Amsterdamsche Joden, in het Centraalblad voor Israëlieten in Nederland v. 8 Sept.
1905).
In hetzelfde jaar geeft de regentes Anna van hare goede gezindheid tegenover hare
Joodsche onderdanen blijk en richt zij een schrijven tot de Parnassyns waarin zij hun
aanraadt om de Joden het fabriekswezen te doen aanvatten.
De aanzienlijke en meer gegoede Joden in Amsterdam geven bij herhaling de
meest treffende bewijzen van hun sterk ontwikkeld solidariteitsgevoel. En dit was
niet alleen het geval wanneer het hun geloofsgenooten uit eigen omgeving betrof.
Ook voor hun verdrukte geloofsbroeders in het buitenland staan zij het eerst op de
bres. Toen den 19den December 1744 te Weenen een bevel door Maria Theresia
werd uitgevaardigd, waarbij den Joden geboden werd vóór 1 Febr. 1745 de stad Praag
en vóór 1 Juli van hetzelfde jaar het land te ruimen, wenden zich, daartoe
aangemoedigd door den Nijmeegschen bankier Benedictus Gomperts, de Parnassyns
van Amsterdam, Rotterdam en 's Hage met een request tot de Staten-Generaal om
hun interventie ten gunste der Boheemsche Joden.
Reeds den 31ste December 1744 wordt dit request door de Staten in behandeling
genomen en besloten den gezant te Weenen Burmania op te dragen om: ‘ten faveure
der Joodsche natie te intercedeeren, met het verzoek dat de uitvoering van dit
verbanningsdecreet geschorst zou worden tot die van de Joodsche natie voornoemt
van hare verantwoordinghe en onschuld behoorlyck sullen hebben doen blijcken’.
Met fierheid kwijt Burmania zich bij herhaling van dezen opdracht en de edele man
mocht zich er terecht op beroemen: ‘dat hij uit eigen beweging altijd attent en
werkzaam was gebleven, om het lot dier ongelukkige menschen ware het mogelijk
te verbeteren en te verzekeren’.
Holland's voorbeeld wordt weldra door andere Mogendheden gevolgd; 15 Mei
1745 teekent Maria Theresia het besluit dat de Joden tot nader order in Bohemen en
Moravia mochten blijven. Ter herinnering aan dit heuglijke feit lieten de Hollandsche
Joden een gedenkpenning slaan. Eerst 14 Mei 1748 vaardigde Maria Theresia het
decreet uit, waarbij zij het verbanningsbevel van 17 Dec. 1744 herriep ‘omdat hare
landen het soo allerdringendst verlangden en daartoe hunne uiterste krachten hadden
ingespannen’.
(Uitvoerig hierover zie: Prins, Een Hollandsche interventie ten behoeve van
Oostenrijksche Joden, in het Tijdschr. v. Geschiedenis, Land- en Volkenkunst 1915.
Dl. XXX).
Toen in het jaar 1753 de Amsterdamsche Parnassyns kennis kregen van een
Jodenvervolging in Polen, alwaar de Joden beschuldigd werden van het gebruiken
van Christenbloed, meenden zij: ‘uit menschelijke mededoogen niet te kunnen stil
zitten maar in faveure van hun medebroederen zich te moeten keeren tot haar
Hoogmogenden verzoekende de supplianten derhalve dat haar Hoogmog. derselver
minister thans in Polen off aan het Hoff van Saxen zijnde, gelieve aan te schrijven
deszelfs goede officien en meest krachtige devoiren aan te wenden, daar en zooals
sulx van de meeste vrucht zal kunnen zijn, teneinde alle voornemen van verdere
vervolgingen en executie niet alleen meterdaad mogen worden gestaakt, en alle de
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onschuldige Jooden uit hunne detentie ontslagen, maar dat ook integendeel alle
aanstookers en uitstrooyers van die verdigte gerugten en valsche uitstrooyselen naar
merites mogen worden gestraft’.
Ook nu weder dragen de Staten hun gezant Corn. Calcoen op: ten faveure der
Jooden zijn goede officiën te interponeeren en alle meest krachtige devoires aan te
wenden ‘zulx en daar hij die van dienst zal oordeelen’.
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Ofschoon, zooals reeds gezegd, de meer gegoede geloofsgenooten herhaaldelijk
treffende blijken van hun solidariteitsgevoel ook tegenover hun geloofsbroeders uit
eigen omgeving hebben gegeven en daardoor vaak nog grooter ellende hebben
afgeweerd, toch bleken zij op den duur niet in staat afdoende hulp te brengen. De
armoede onder de Joden begon grootere afmetingen aan te nemen. De armenkassen
der Joodsche gemeenten en der talrijke liefdadigheidsvereenigingen raakten geheel
uitgeput. Door de maatschappelijke verdrukking daalde het zedelijk gehalte der
groote massa al meer en meer en kwamen sommigen in de verzoeking om tot
onkiesche middelen hun toevlucht te nemen. Slechte voeding, slechte huisvesting
en armoedige kleeding waren oorzaak, dat de verschijning dezer menschen een
akeligen aanblik opleverde. Velen vervielen tot den bedelstaf. Alleen de sterksten
wisten zich door buitengewone krachtsinspanning een positie te veroveren. Van de
jongeren vertrokken verscheidenen naar West-Indië. Deze toestand zou nog verergeren
toen tegen het einde der 18de eeuw door den ongelukkigen oorlog met Engeland en
door de ineenstorting der Oost-Indische Compagnie ook vele fortuinen der voorname
Joodsche kooplieden verloren gingen en hun groote handelshuizen geruïneerd werden.
In het jaar 1780 bevinden zich, volgens de volkstelling in Nederland 31000 Joden,
hiervan waren 22000 in Amsterdam. Op 21 April van dit jaar verklaren Parnassyns
der Hoogduitsche gemeente te Amsterdam ‘dat zij 302 zakken tarwe ontvangen
hebben aan gebakken ongedeesemd brood of zoogenaamd mazo en dezelve
gedistribueerd hebben aan 3540 arme huisgezinnen en enkele personen van onze
natie’. Stelt men nu elk gezin op 5 personen (man, vrouw en drie kinderen), dan komt
men alleen voor de Hoogduitsche gemeente reeds tot een cijfer van 18000 armen.
In een missive van de armencommissie uit het jaar 1805 wordt het getal Joodsche
armen gesteld op 19600, op 24000 Joodsche zielen. Differee deelt in zijn: Va n
S c h e v e n i n g e n t o t Wa t e r l o o mede (pag. 23):
‘Bekend toch is het feit dat van de bevolking van Amsterdam in 1813 op 180.000
zielen gedaald, meer dan de helft armlastig was. Een groot deel der lagere bevolking
had zoo goed als niets te eten, kleeren waren voor velen een ongekende weelde en
er moest zelfs een besluit worden uitgevaardigd, waarbij het aan de Joden uit de
achterbuurten op straf verboden was zich naakt op straat te vertoonen anders zouden
ze worden opgepakt. Doch het aantal armen onder de Joden, die niets meer hadden
dan wat lompen of vodden aan 't lijf was zoo groot dat de maatregel tot opsluiten
onmogelijk kon worden uitgevoerd.’
Begrijpt men thans niet ten volle het woord van den edelen Mozes Salomon Asser,
die in een oogenblik van verbittering bij het aanschouwen van zooveel ellende uitriep:
‘Men heeft ons hier gepermitteerd in het openbaar Psalmen te zingen, en - van honger
te sterven.’
Toch waren in deze dagen van de grootste ellende reeds enkele kenteekenen waar
te nemen, die de voorboden waren van betere tijden. Meer dan ooit was de aandacht
van vele weldenkenden in den lande gevestigd op een deel hunner natuurgenooten,
die door de monopoliën der gilden en der kerk in ellende gedompeld waren. Zoowel
van geloofsgenooten als andersdenkenden werden stemmen vernomen, die opkwamen
tegen dit onrecht en voorstellen tot verbetering deden. Het moet ter eere der
Nederlandsche journalisten dier dagen erkend worden, dat zij reeds meer dan 50
jaren vóór de groote omwenteling in de Spectatoriale geschriften meer of minder
krachtig hun stem deden hooren tegen de veroordeelen hunner tijdgenooten tegenover
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de Joden, en ook dat deze journalisten het waren, die bij een deel der Joodsche
bevolking het bewustzijn deden ontwaken van hun rechten als mensch en burger.
Reeds lang vóór Lessing en Dohm was in hun geest door
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Justus v. Effen in zijn Hollandsche-Spectator gesproken. De verwezenlijking van de
denkbeelden ontwikkeld in de Spectatoriale geschriften zoude evenwel zonder den
grooten invloed van een Mozes Mendelsohn op het jongere geslacht zijner
geloofsgenooten, in 't kort zonder de impulsie van het buitenland, nog zeer lang op
zich hebben laten wachten. Want als was de kerkelijke regeering der Joden steeds
op de bres om ook voor de verbetering van de materieele belangen harer leden zooveel
in haar vermogen was te doen, naar een volstrekte gelijkstelling met de andere burgers
des lands is nimmer door haar gestreefd. Integendeel. Hare gehechtheid met hart en
ziel aan het stamhuis van Oranje, waarvan de Joden in dagen van nood ook zeer
krachtigen finantieelen steun hebben ontvangen en de daaruit voortspruitende afkeer
van de patriotten, hare treurige ervaring van een vroegere zoogenaamde democratie,
welke onder leiding van den Jodenhater Daniël Raap zooveel lijden over de Joden
in Amsterdam hadden gebracht, de afkeer van de orthodoxie voor elke ingrijpende
nieuwe idee, maar bovenal haar niet ongegrond gebleken vrees, dat een stipte
nakoming der Joodsche wetten bij een inlijving in de burgelijke maatschappij voor
zeer velen bijna een onmogelijkheid zou blijken te zijn, dit alles tezamen was oorzaak
dat de kerkelijke regeering der Joodsche natie een algeheele gelijkstelling voor de
aan haar zorgen toevertrouwde kudde volstrekt gevaarlijk achtte
En de meening der kerkelijke regeering vertegenwoordigde in die dagen inderdaad
ook de meening van de groote massa der Joden. Het was slechts een zeer kleine
schaar van vroede mannen uit de burgerklasse, die onder leiding van den koenen en
edelen M.S. Asser, de zware en zeer ondankbare taak, om hun broeders uit hun staat
van vernedering op te heffen, met moed aanvaardden. In 1795 wordt de Republiek
der zeven Provincien door de Bataafsche republiek vervangen en de rechten van den
mensch afgekondigd. Nog in hetzelfde jaar werd door eenige achtenswaardige Joden
te Amsterdam het gezelschap ‘Felix Libertate’ opgericht. Dit gezelschap liet geen
poging onbeproefd om de emancipatie der Joden te bewerken. De stichters en
voornaamste leden waren:
M.S. Asser, Dr. H. de Lemon, S. de Jonge, Meyersz., Mr. Carolus Asser, H.L.
Bromet, E. Schabracq, Juda Littwack en David Friederichsfeld bij welke zich nog
24 leden aansloten. Reeds 2 September 1796 werd de emancipatie der Joden door
de Nationale Vergadering gedecreteerd en zeven dagen later bij exhortatoire missive
aan de hoogste geconstitueerde machten gepubliceerd.
Het verzet bij de Hoogduitsche Gemeente te Amsterdam tegen de emancipatie
was zoo groot, dat de voorstanders een nieuwe gemeente stichtten onder den naam
van ‘Adath Jessurun’. De eerste Synagoge van Adath Jessurun stond op de Nieuwe
Heerengracht tegenover de Plantage. Deze gemeente bezat ook haar eigen
begraafplaats te Overveen, welke nog tegenwoordig den nakomelingen harer
voormalige leden tot laatste rustplaats dient.
In 1808 werd op initiatief van Mr. Carolus Asser, zoon van M.S. Asser, hierin
krachtig gesteund door Mr. Jonas Daniel Meijer, de nieuwe gemeente weer met de
oude vereenigd. Het moet ter eere van de mannen van Felix Libertate geconstateerd
worden, dat zij zich het lot hunner misdeelde geloofsgenooten terstond hebben
aangetrokken en dat zij niets onbeproefd hebben gelaten niet alleen om hen materieel
te verheffen, maar ook om bij hen het peil van zelfbewustzijn, beschaving en
ontwikkeling te verhoogen. Wantrouwen zoowel van Joodsche als van Christelijke
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zijde stonden gedurig de verwezenlijking hunner denkbeelden in den weg, en waren
oorzaak dat hun pogingen aanvankelijk mislukten.
Wat de Bataafsche Republiek in theorie had vastgesteld trachtte Lodewijk
Bonaparte in praktijk te brengen, terwijl hij zijn krachtdadige medewerking verleende
om al wat de civilisatie van het gros zijner Israelietische
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onderdanen in den weg stond, uit den weg te ruimen. Bij besluit van 10 Juli 1809,
decreteerde hij, dat er een uitgave van den Bijbel met een nieuwe Nederduitsche
vertaling op last en medewerking van het opperconsistorie der Nederduitsche Israel.
Gemeente zou uitgegeven worden. De vertalers werden gekozen uit leden van de
vereeniging: ‘Chanoug la Naär Al Pie Darko.’ (Voed den jongen op naar zijn aard).
Deze vereeniging was in 1808 gesticht met het doel om te voorzien in de behoefte
aan geschikte leerboeken ten gebruike bij het godsdienstonderwijs. De voornaamste
leden van het gezelschap waren: Dr. J.B. van Embden, Mr. Jonas Daniel Meijer, J.
en M.C. Belinfante, M. Lemans, Dr. H. Somerhausen, L.J. Ulman, alle mannen die
een eervolle plaats onder hun geloofsgenooten hebben ingenomen. Toen Hol. and
in het Keizerrijk werd ingelijfd werd de vereeniging ontbonden en de vertaling terzijde
gelegd.
Verschillende pogingen door Koning Lodewijk in het belang van de civilisatie der
Joden aangewend, werden eerst onder de regeering van Willem I verwezenlijkt. Dat
dit niet altijd zoo heel gemakkelijk ging bewijst het feit dat M. Roest Mz., de
voormalige conservator der Rosenthaliana als redakteur van het Nieuw Israëlietisch
weekblad in het jaar 1865 nog voor de afschaffing van het Jargon moest ijveren en
dat ook nog in de vergadering der Nederlandsche Israel. Hoofdsynagoge te Amsterdam
van 21 Mei 1865 de afschaffing daarvan bij het houden van voordrachten in de
Synagogen een punt van discussie heeft uitgemaakt.
Vergelijkt men den maatschappelijken staat der hedendaagsche Joden in Amsterdam
met dien van honderd jaren terug en neemt men daarbij in aanmerking de vele
vooroordeelen die bestreden, de talrijke hindernissen, die uit den weg geruimd en
de moeielijkheden, die overwonnen moesten worden, dan moet men erkennen dat
de emancipatie in vele opzichten aan de verwachtingen der mannen van Felix Libertate
heeft voldaan. Maar volstrekt niet in alle opzichten.
In de Jodenbuurt in Amsterdam bijv. slepen nog honderden ongelukkigen een
leven voort in gebrek en ontbering, vaak opgehoopt in sloppen en stegen waar geen
lichtstraal doordringt, geen luchtstroom door waait. In deze buurt verkwijnen nog
elken dag eens verwaarloosde jonge krachten, die nuttige leden in de maatschappij
hadden kunnen zijn, doch, tegen hun wil door de omstandigheden genoodzaakt, hun
leven begonnen als venters en die geestelijk te verstompt waren om gebruik te maken
van de gelegenheid, hun door de gemeenschap aangeboden, om zich te ontwikkelen
en uit hun vervallen staat op te heffen.
Sedert het jaar 1798, toen de gilden werden afgeschaft, zijn door verschillende
Joodsche corporatien allerlei pogingen in het werk gesteld om het aanleeren van
ambachten bij deze onderste lagen der bevolking te bevorderen. Vrijwel, kunnen we
zeggen, zonder succes. Toch koesteren we de verwachting dat ook hierin binnen
afzienbaren tijd een verandering ten goede zal komen. Reeds wordt de klank van des
sloopers moker in de Jodenwijk vernomen. Evenals aan de treurige woningtoestanden
door de gemeenten eerst een einde kon gemaakt worden, nadat algemeen het besef
was doorgedrongen, dat stoffelijke welvaart, volksgezondheid en een gelukkig
familieleven ten nauwste met de volkshuisvesting samenhangt en er zonder het
krachtig ingrijpen van overheidswege, dus zonder de woningwet, geen afdoende
verbetering kon verwacht worden, zoo wil het ons voorkomen, dat ook het aanleeren
van ambachten bij de onderste lagen der bevolking eerst dan naar behooren bevorderd
kan worden wanneer het besef krachtig doordringt, dat Staatstoezicht op de kinderen
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der armen, ook nog in de eerste jaren, nadat zij de school verlaten hebben, niet alleen
in het belang der kinderen maar ook in het belang der gemeenschap ‘een dringende
eisch’ is.
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Roma,
door C. Huidekoper.
I.
De reize.
Nu wijkt de Rijn. - Nu hooge Alpen vluchten. Van 't Italiaansche meer het droomend blauw. Milaan, in 't wijd-gestrekt latijnsch landouw. Al wolken, zon, en warme windezuchten.
In d'Appenijn het blinkwit van gehuchten;
Nu glinstring, waar Carrara's steengehouw;
Dán Loekka's torens deizen, muren grauw!
Voort! Langs blauw loof door diafane luchten.
Een faun mij met de lange tocht verzoen',
O wonder, reizend over stalen staven!
Naar Roma, d'Eeuwge, roept het, om te voên
Met schoonheid, jeugd, met zingestreel te laven
't Onsterflijk Leven. Stil! Een drang voldoen:
Een groene twijg op Keats' en Shelley's graven.
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II.
Piazza Farnese.
In duisternis, waar leeft in 't stille stijgen
Van 't donkere gemuurt' Farneses steen,
Lekt van de bekkens licht fonteingeween;
Doet Brigida's gebed die moe zijn neigen.
't Electrisch kunstlicht, vreugdeloos, met d'eigen
Verlatenheid van oud en dood verleen,
Trilt - rustloos schijnsel - langs paleizen heen:
Geen stemgerucht kan dezen dood bedreigen.
Der menschen tijd is kort. - Doch muren treuren,
En vorm droomt van geslachten geniaal,
Van hoogtij, feesten, vreugd in honderd kleuren.
Van Agnolo's Genie spreekt - heerlijk maal! In stilte nu van 't avondlijk gebeuren
Farneses kroonlijst woordelooze taal.
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III.
Villa Borghese.
Niet waard zij 't denken aan 't geschraapte goud,
Dat Pausen heiligt, bij des Volks verbloên,
Wie zwerft in Paul Borgheses weidsch plantsoen:
Hij 's oogenbliks geluk voor passend houd'!
Want boven 's pijnbooms heffen, overoud,
Zweeft in 't azuur en over 't eeuwig groen
De zomerwolk. De hitte van den noen
Doordringt zelfs schaduw van des steeneiks hout.
De krekel zingt 't onschoon zoo stemmend lied,
't Welk eindloos duurt, tot haar de dood betrapp'.
Nog trekt, in snel gedragen wagen, niet
De weelde 't fiere paard met steigerstap;
Maar zich in Piazza-Siena's lichtverschiet
Vermeidt, en in de luwte, jongelingschap.
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IV.
Mons Palatinus.
Na heerlijk grootsch vergromde donderdagen
Der wolken heir om heilig Rome beidt.
Als huurlingtros na fel bevochten strijd.
In tragisch grijz' en esmeralde lagen,
Schijnt 't blauwend Voskisch bergland hen te schragen.
En over Montsorract een schijnsel glijdt
En over de Campagna. - En de tijd
Wordt tijdloos nu, door dag noch plaats gedragen.
De pijnboom groent en staat alom te wacht.
Geluiden zweven. - In de ruimte hangen
Van Hadriaan en Flaviers de klacht,
Van telgen van 't ópbruisende verlangen.
Het altijd levend Roma klaagzingt zacht
d' Onsterfelijken Mensch onzegbre zangen.
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Dreiging,
door Jo van Ammers-Küller.
(Slot).
Zoo was, sinds dien nacht, hun verhouding gebleven, Lize bespaarde hem haar
verdenkingen en dwong zich tot kalmonverschillig luisteren, wanneer hij zoo nu en
dan Helma's naam noemde of, als-opzettelijk, een ontmoeting met haar besprak.
Doch haar vredig, met kleine beslommeringen en gebeurtenissen gevuld bestaan
werd door argwaan ondergraven, een ziekelijk-gescherpte verbeelding drong haar
telkens andere, telkens kwellender fantasiën voor den geest. In elk van Herbert's
gedragingen zocht ze den invloed van het meisje: dreef Helma hem om meer dan
vroeger te musiceeren, om weer Bach en Beethoven te oefenen, terwijl hij den laatsten
tijd alleen maar operette deunen had gespeeld? Ried zij hem die vreemde boeken te
lezen, vertalingen uit Deensch, of Russisch, die hij soms kocht, soms meebracht uit
een bibliotheek.... Waarom gaf hij meer dan vroeger om zijn kleeren, had hij 'n licht
flanellen pak en dunne, kleurige sokken besteld.... waarom kon hij fluiten en zingen,
uitgelaten vroolijk stoeien met het kind en een anderen dag stil en gesloten, bijna
somber voor zich heen zitten staren.... en waarom bekommerden hem de zorg voor
huis en hof zoo weinig meer, luisterde hij zoo verstrooid en ongeduldig, wanneer ze
daarvoor zijn aandacht vroeg?
Als hij haar 's avonds alleen liet pijnigde ze zich urenlang met haar kwellende
gedachten, schreide ze van verlatenheid en week zelfbeklag; doch bleef hij thuis, en
zat hij, rustig en argeloos als vroeger, tegenover haar te lezen of te werken, dan werd
het haar te moede als in heur kindertijd, wanneer ze, doodsbang in het donker, niet
het binnenstroomend licht alle spooksels wist verjaagd: er kon immers niets zijn, paaide ze zich weer - niets méér dan 'n vriendschap, een genegenheid zooals hij 't
zelf noemde.... aan haar, z'n vrouw, had hij eens vrij en voluit zijn liefde gegeven....
zoo'n gevoel kon in den grond toch niet veranderen, al wijzigde 't zich soms naar
den schijn....
En dan.... 'n gevierd, mondain meisje als Helma.... zou mevrouw Royen niet even
argwanend zijn als zijzelve en alles verhinderen wat den naam harer dochter schaden
kon?
Dezen morgen had Herbert onverwachts een plan geopperd voor een
opera-voorstelling, waaraan het optreden van een beroemde zangeres glans verleenen
zou. Lize had toegestemd; een heimelijke tegenzin overwinnend om zijn grief jegens
haar eenzelvigheid te voorkomen; en nadat hij rang en plaats en zelfs haar toilet
eensgezind met haar besproken had, stelde hij als terloops vast: ‘Dan kunnen we
Helma meenemen, ze wou er zoo graag heen, en mevrouw Royen is ziek.’
Dit volkomen onverwachte, haar voorgevoerd als een vaststaand feit, zonder
erkenning van haar eigen wil en wenschen, dreef Lize tot een botte, heftige weigering.
Doch ook Herbert bleef onverzettelijk, weerlegde eerst kalm toen scherp en boos:
ze kènde z'n principes, 't zou gebeuren zooals hij besloot; en in onmachtig verzet
wond ze zich tot àl driftiger verwijten op, verloor ze haar met moeite veroverde
zelfbeheersching: een verschoppeling was ze, alleen goed wanneer hij niet bij die
andere kon zijn.... en zij zou moeten dulden, dat die andere en hij....?
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Toen was hij haar in de reden gevallen, en had met het zelfde wit-vertrokken
gezicht, dezelfde donker-booze oogen van dien Zondagmiddag gedreigd: ‘Als ze
dan zóóveel grieven meende te hebben.... als zij 'r leven met hem zóó ondragelijk
vond.... dan moesten ze maar scheiden.
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In den namiddag, toen Lize met het kind, dat niet had willen slapen en nu lastig en
huilerig was, plaatjes zat te knippen in de serre, kwam Anna zeggen dat juffrouw
Royen wachtte in de salon.
‘Waarom heb je niet eerst gevraagd of ik belet had?’ bitste het vrouwtje ontsteld,
en met een zenuwachtige besluiteloosheid overlei ze even of ze nòg zou durven....
nòg zou laten zeggen, dat ze niet....
Maar tegelijk al was ze opgesprongen om de pluizen van haar rok te slaan, streek
ze heur haar glad voor den spiegel en suste Jopie, die drenzig om haar aandacht
riep....
‘Schuif de suite deuren maar open’, beval ze haastig aan de meid, ‘en neem het
kind dan mee in de keuken.’
De bezoekster, elegant en eenvoudig, in een donker tailleur-costuum en een grooten,
zwart-fluweelen hoed, liep dadelijk vroolijk lachend de serre binnen, haar hand ter
begroeting uitgestrekt en een-en-al aandacht voor het kind.
Achter den kinderstoel boog ze, haar blanke wang tegen Jopie's krullen:
‘Dag lieverd - wat een schàt ben jij! Mag ik eens zien je plaatjes?’
Doch het kind, schuw voor het vreemde gezicht, kribbig om het gestoorde spel
trok zich verlegen terug, draaide stuursch haar hoofdje af en klapte een kleverig
handje op het platenboek.
‘Zeg de juffrouw goeiendag Jopie’, beval Lize fluisterend en dringend, terwijl ze
de strik in de blonde krullen verschikte. Maar het kind zag de bezoekster
zwijgend-vijandig aan, ‘Toe vooruit nou Jopie’ drong de moeder nog eens.
‘Die juffrouw moet weg’, zei Jopie langzaam, met een donker, boos gezichtje,
terwijl ze Helma strak aan bleef kijken. Die lachte luid, geergerd op: ‘Je bent wel
beleefd jou kleine dwarskop!’ toen wendde ze zich om en liep de kamer weer in,
treuzelde bij de portretten op den schoorsteen, bladerde in den muziekstapel op de
piano, terwijl Lize, boos op het kind, maar nog meer om Helma's scherpe woorden,
Jopie uit den stoel tilde en het speelgoed bijeen zocht.
Doch toen ze even later tegenover elkaar zaten - het meisje groot en slank, bijna
onbeweeglijk op de sofa bij 't raam, Lize kleintjes in een stoel gedoken en telkens
nerveus strijkend langs haar blouse of heur haar, - zong er in Helma's hooge stem
weer louter vriendelijkheid: nam mevrouw 't niet kwalijk, dat ze zoo maar officieus
op een weekdag gekomen was? Om mama's ziekte hadden ze hun bezoek al zóó lang
uitgesteld.....
De lichte oogen doorschouwden gestadig critisch het vertrek, ‘als voor een
onderzoek’ dacht het vrouwtje terwijl ze, met stugge beleefdheid, luisterde naar het
onafgebroken, meisjesachtig-lieve gepraat der andere.
‘Hoe kòn Herbert dat nou 'n bizonder meisje vinden!’ meende ze met een heimelijke
voldoening om eigen scherper inzicht, - wat was een man toch gauw dupe van zoo'n
kind, dat wat meer gelezen, wat meer gereisd had dan 'n ander, en handig zichzelf
de voornaamste plaats in elk onderwerp van gesprek wist te geven!
Maar toen Helma's bezoek duurde, begon zij te vermoeden, dat er eenig opzet
onder de beleefdheidsvisite verborgen bleef en het kwelde haar om te weten: wilde
ze Herbert ontmoeten, wist ze 't uur waarop hij meestal thuiskwam en rekte ze daarom
haar verblijf? In stug verzet besloot Lize geen thee te zetten, haar houding, eerst naar
den schijn beleefd welwillend, werd àl meer een lijdelijk wachten en al scheen Helma
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dit niet te bemerken, bleef ze zelfgenoegzaam doorpraten, er vielen telkens gapingen
in 't gesprek.....
Toen, terwijl zich een hooge, donkere gestalte vlak langs het venster repte, kondigde
ze verheugd aan: ‘Daar is uw man!’
‘Hij is op reis geweest.... hij zal wel moe zijn’ zei Lize, met in den nadruk van
haar toon een zeer duidelijke bedoeling; maar het meisje lachte erom: ‘Hij moe....
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van 'n reis? Och kom, dat meent u niet!’
Ze was al opgestaan, nog vóór hij de kamerdeur opende, en de glanzende lach
waarmee ze zijn komst verbeidde joeg een plotseling vermoeden door Lize's brein:
Als zij, Helma, eens een hopelooze liefde voor Herbert voelde en hij - mannen waren
soms argeloos in die dingen - zich daarvan niet eens bewust was?
Hij bleek minder verrast dan wel tevreden verheugd met haar bezoek, informeerde
dadelijk naar mevrouw Royens kwaal; doch het meisje, hoewel ze daarstraks aan
Lize op meewarigen toon verslag had gegeven, lachte nu met verstandhouding: ‘Je
weet, ze noemt het zelf gauw héél erg!’ en vond het onderwerp daarmee blijkbaar
afgedaan.
Maar de eerste pauze tusschen zijn vragen benuttend, boog ze een oolijk gezicht
onder den breeden hoedrand naar hem toe en vroeg: ‘Wel? En heb je David en Saul
in 't Rijks-Museum ontdekt?’
Hij had een snellen blik naar zijn vrouw en lachtte. ‘Suasso, boven, vandaag
geconstateerd.’
Een spotflits lichtte in haar oogen die wegdoken achter de wimpers: ‘Dus? Wie
had gelijk?’
Hij zat slagvaardig: ‘Natuurlijk jij.... wie immer.’
Haar spitse kin in de holte van haar hand tartte ze: ‘Mannen-zelfgenoegzaamheid,
om zóó pertiment te durven tegenspreken.’
‘Juist prettig zoo'n schermutseling!’
‘Dus onze weddingschap....?’
‘Heb jij gewonnen.’
‘En m'n sigaretten?’
‘Direct besteld.’
Als een spel van raketten, van snellen worp en weer-worp, hadden de vroolijke
zinnen zich gekruist; nu wendde Helma zich naar Lize met een lachje, dat
toegeeflijkheid scheen te roepen: ‘Uw man was 't oneens met me.’
‘Zoo’, knikte de andere strak.
‘En nu hadden we gewed....’
‘Ja dat hoor ik’, onderbrak het vrouwtje bits, en in de kamer viel, na het rappe
woordenspel van zooeven, een pijnlijke stilte. Weer scheen het Lize of de twee
anderen in hun vraag en antwoord een geheime bedoeling verborgen; of ze een
boeiend spel hadden gespeeld waarbij zij machtelooze toeschouwster moest zijn....
en tastend, in den blinde, naar een wapen waarmee ze kon kwetsen vroeg ze verbaasd
aan Herbert: ‘Sigaretten? En je vindt het zoo leelijk als een meisje rookt?’
‘Maar 't kan me heelemaal niet schelen wat hij vindt!’ riep Helma overmoedig,
terwijl ze opsprong en Herbert tartte met haar lach; en meteen den visite-toon
hervattend wendde ze zich vormelijk-beleefd tot Lize: ‘Nu ga ik gauw naar huis, ik
heb al veel te lang misbruik van uw tijd gemaakt.’
‘Je hebt nog niet eens thee gehad,’ hield Herbert haar tegen; en kregel-verwonderd
tot Lize: ‘Heb je daar niet om gedacht?’
Tranen van woede sprongen het vrouwtje in de oogen, ze had haar wankel
evenwicht geschraagd met de voldoening onder haar stugheid toch voortdurend
correct en daardoor de meerdere te zijn geweest; nu stelde Herbert, tegenover de
andere, haar verzuimde gastvrouwplicht aan de kaak.
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‘Doet u voor mij heusch geen moeite meer’, weerhield haar het meisje, ‘ik ga
dadelijk heen.’
‘Dat zou ik dan,’ dreigde Herbert met schertsenden nadruk, ‘opvatten als een
persoonlijke beleediging aan mij!’
Maar Helma knoopte resoluut haar manteltje dicht: ‘Dat waag ik er op!’ lachte ze,
nu naar Lize gewend, en toen, alsof haar op dat oogenblik een gedachte inviel, vroeg
ze: ‘Wacht eens, gaat u soms aanstaande Dinsdag naar de opera? Zou ik onder uw
hoede mee mogen? Ik heb niemand voor geleide nu mama ziek is.’
In Lize's keel wrong het, ze wist geen verweer. 't Kwam zelfs niet in haar op te
zeggen, dat zijzelf nog niet tot gaan was
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besloten, zoozeer voelde ze zich matgezet door wat haar een weloverlegd, doorzichtig
spel geleek.
‘Natuurlijk, met alle genoegen’, antwoordde Herbert voor haar, en met heur koude
hand in Helma's warme handschoen praatte ze mechanisch zijn woorden na:
‘Ja.... tot Dinsdag dan.’
Ze hadden er niet meer over gesproken. Als een zieke plek, waarvan iedere aanraking
de pijn slechts verergeren zou, ontweken ze elke toespeling op den komenden
Dinsdagavond in hun naar den schijn vredige gesprekken. Herbert vermeed alle
vertrouwelijkheid, ging vroeg weg en kwam laat thuis; en aan de maaltijden bemoeide
hij zich veel meer dan vroeger met het kind dat, tuk op zijn grapjes en spelletjes,
hem een ongeveinsde voorkeur en een vermoeiende aanhankelijkheid begon te toonen.
Lize had tal van mogelijkheden, die dit samen-uitgaan konden verhinderen,
aangevat en weer verworpen: zichzelve ziek verklaren zou alleen bewerken, dat hij
met Helma samen ging, hem smeeken om van het plan af te zien werd niet anders
dan een vruchteloos prikkelen van zijn drift; en ten slotte leefde ze den avond tegemoet
met vrees en tegenzin als voor een proef, die ze voelde niet te kunnen doorstaan, als
voor een wedkamp, waar ze bij voorbaat wist de minste te zullen zijn.
Een rijtuig had ze op zijn voorstel geweigerd, hem verontwaardigd verkwisting
verweten.
‘Dan niet’, gaf hij schouderophalend toe. ‘We hadden er Helma mee kunnen
afhalen en thuisbrengen, dat had tijd bespaard en was niet meer dan beleefd geweest.’
‘Natuurlijk.... ook dàt om Helma....’ wrokte 't in Lize, en ze kon, al voelde ze 't
zelf als kleingeestig plagen, niet nalaten hem te vragen: ‘En 'r plaats, die dure
loge-plaats, moet jij die soms óók betalen?’
‘Nee, daar hou ik vanavond me hand voor op!’ smaalde hij ruw, met een luiden
lach, en huiverend voelde ze weer àl hun vervreemding, de wereld van verzwegen
gedachten achter elk van hun woorden, de wrok en 't verwijt, welke onder de
onverschilligste opmerking scholen.... een dreiging, die al maandenlang over hun
leven hing, er op neerboog, loodzwaar, onafwendbaar, terwijl naar den schijn alles
nog was als voorheen.
Het applaus, aan het slot van den avond, riep de zangers herhaaldelijk terug. Als
vleugels wiekten de gehandschoende handen en het geluid kletterde langs de rijen....
't zwol aan.... dempte.... zwol nog eens en duurde hardnekkig tot weer de breede
gordijnen openplooiden en de gehuldigden buigend dankten.
‘Nog niet! nog niet!’ weerde Helma opgewonden, toen Lize opstond en haar
aanstootte om heen te gaan, en terwijl er voor de hoofdpersoon weer een bloemstuk
werd opgedragen, juichte opeens haar volle, hooge stem boven 't handgeklap uit:
‘Bravo! Bravo!’
Een paar maal werd haar kreet in de zaal als een echo herhaald, een toeschouwer
in de naaste loge wendde zich om en glimlachte verbaasd, waardoor Lize zich pijnlijk
voelde kleuren, als betrapte men haar zelf op een onbetamelijkheid.
Helma's oogen straalden; in haar gretigen rooden mond lachten fel de blanke
tanden.
‘Was 't niet schitterend? Is ze geen ideale Carmen?’ pleitte ze dringend naar
Herbert, die achter haar stond; ‘toe jongen, klap nog 'ns mee.... Ze móét nog 'ns
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komen!’ - en toen de diva weér voor 't voetlicht trad, nu, naar 't wel scheen, met een
onderscheidenden glimlach naar het groote slanke meisje, dat rechtop in de loge
stond, jubelde ze: ‘O jou prachtmensch, jou schàt.... hàd ik maar bloemen voor je!’
‘Toe.... laten we nu asjeblieft gaan’, drong Lize ongeduldig naar haar man, daar
het meisje, hoewel 't meeste publiek zich naar den uitgang wendde, opnieuw te ap-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

134
plaudisseeren begon; maar hij keek geboeid naar het van geestdrift gloeiend gezicht,
en Helma, zich naar hem toewendend, begon opgewonden te praten: ‘Nou? hàd ik
teveel gezegd? Is het niet heerlijk, die gloed en die passie? Zeg nou 'ns of je niet
ontzaglijk genoten hebt?’
‘Schitterend was het’, beaamde hij, met een diepe stem, die Lize zonderling
bewogen klonk; en terwijl even zijn oogen in die van het meisje doken: ‘Ja.... er is
toch géén opera die je meesleeept als deze!’
Helma knikte, staarde roerloos, met droomerigen blik voor zich uit. ‘Kom’, lachte
hij gul op, terwijl hij even z'n hand op haar arm legde, ‘wor 'ns wakker.... daal neer
uit je zevende hemel, kind!’
Diep ademend streek ze zich langs het voorhoofd, greep dan met een loome
beweging, als ontwaakte ze uit een droom, naar het witte sjaaltje, dat achter haar
over de stoelleuning hing.
‘Gáán we nou?’ jachtte Lize, wie elk van Helma's gebaren ergerden als een
geraffineerd, voor Herbert verzonnen spel.
‘'t Moet wel’, klaagde het meisje met een diepe zucht, terwijl ze het sjaaltje strak
en sluik als een nonnenkap om haar gloeiend gezichtje wond, ‘Hoe vreeselijk dat 't
voorbij is!’
Herbert opende de loge-deur en schuifelde langzaam tusschen de opeengepakte
menschenmassa in de couloir. Dat kwam van hun treuzelen - dacht Lize, die ontstemd
de vierdubbele rij wachtenden vóór de vestiaire overzag - nu was er geen dóórkomen
aan. Zij wenkte ongeduldig naar Herbert, 't werd zoo laat, bij half twaalf, Anna moest
tot hun thuiskomen opblijven voor het kind; maar hij haalde ongeduldig de schouders
op, door de wachtenden heendringen ging niet.... hij stond heel achteraan.
Waarom had Helma 'r mantel ook afgegeven, dacht Lize, die zelf haar cape in de
loge bij zich had gehouden; het meisje bekommerde zich niets om het wachten, stond
stil-rechtop tegen den muur geleund, haar starenden blik hoog over de menschen
heen....
‘Loop jullie maar door naar de vestibule’, drong Herbert, ‘dan breng ik daar het
goed wel, je loopt hier in 't gedrang en je staat in den weg bovendien’.
Helma knikte, schikte den zijden sjaal warmer om haar schouders en liep vooruit.
In de groote, kil-verlichte vestibule stuwde de donkere menschenstroom reeds
naar de uitgangen, de groene tochtdeuren flapten geluidloos open, de schorre stem
van een portier riep telkens een nummer van de file af.
Helma zocht een plaats bij een der breede zuilen, ze huiverde in haar dunne
witzijden japon, wanneer telkens, door een ijle tochtvlaag, de punten van het sjaaltje
langs haar blooten schouder gleden. Alle gloed was van haar wangen weggetrokken,
de oogen, in het bleek gezicht, waren uitgebluscht en om den strak gesloten mond
lag een onverschillig-ontevreden trek.
In het botte zwijgen, dat de jongere door geen beleefdheids-zin trachtte te
verbreken, doorvorschten de gedachten der oudere vrouw 't verloop van den avond
nogeens.
Aanvankelijk had Helma's dankbaar beleefde houding een voldoening gegeven:
als een gedwee jong meisje had ze zich lief in alles geschikt naar de wenschen van
mevrouw; en eenmaal naast haar in de loge, met Herbert veilig erachter, zoodat géen
woord tersluiks gesproken, géen blik gewisseld kon, vermocht Lize zelfs te genieten
van de voor haar ongewone feestelijkheid, voelde ze zich niet als zoo vaak terzij
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geschoven, doch, meer dan de andere, hóóren bij Herbert, samen-uit met hem; de
wrok der laatste dagen was vergleden, ze vond zich zelfs overdreven, onrechtvaardig
in heur argwaan geweest. Zou Helma zóó vrijuit met Herbert durven spreken, zoo
overmoedig met hem schertsen en hem plagen, wanneer iets in hun verhouding het
daglicht niet velen kon?
Doch al dadelijk na het eerste optreden
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der gevierde Carmen-vertolkster wijzigde zich de gedweeë, correcte houding van
het meisje en bedong ze, met fluisterende uitroepjes, met verrukte gebaren, ook
Herbert's geestdrift voor de zangeres. Op haar beweeglijk gezicht wisselden ontroering
en enthousiasme, nu stonden haar oogen vol tranen, dàn parelde haar blijde lach;
haar lenig lichaam boog voorover bij haar intens luisteren, elke zenuw scheen te
reageeren op de meeslepende muziek.
En reeds aan 't slot van de eerste akte had ze met zulk een stroom van opgetogen
woorden haar verrukking geuit, dat allerzijds de nieuwsgierige aandacht op haar
bleef gevestigd.
Haar vuur sleepte Herbert mee; nooit had Lize hem zóó woordenrijk in zijn
bewondering gehoord als bij 't prijzen van de bijzondere opvatting dezer
Carmen-figuur; hij neuriede motieven, streed met Helma over details in de actie en
verbaasde zich mèt haar over het zeldzame temperament der zangeres; en Lize,
hoewel telkens met beroep op haar bijval in 't gesprek gelokt, voelde zich verstard
en verlamd bij die uitbundigheid.... hoe kòn Herbert zich zoo overdreven opwinden
over 'n opera.... hoe kòn Helma.... een jong meisje.... zich in zulke hartstochtelijke
woorden uiten?
Doch boven haar koele verbazing - waaronder een heimelijk welbehagen met het
eigen wel-beheerscht-zijn school - groeide aldra de oude jaloezie om het rap en
behendig wisselen van vraag en antwoord, waarbij zij zwijgend toehoorster moest
zijn. Herbert en het meisje leefden samen in een sfeer waar zij zich buiten voelde
staan, voor hen golden hier dezelfde waarden, op de hoogte van hun bewondering
ontmoetten zij elkaar, en wéér werd het Lize of zij in een wereld van-hen-beiden een
eigen taal spraken, of elk woord een heimelijken zin, elk gebaar een verborgen
bedoeling had. Naarmate de avond verliep en zijzelf, moe en loom. overweldigd
werd door de vaart der langs haar heen stormende muziek, voelde zij in de beide
anderen de vreugd van het genieten tot een dronkenschap der zinnen stijgen, een zoet
vergif werd het meeslepend spel, door heete oogen gretig opgenomen; en met den
ouden weerzin jegens dat vreemdvijandige, tòch welbekende, dat alom werd
uitgewisseld, trok het vrouwtje zich schuw terug, een veilige houding vindend in
strakke zwijgzaamheid.
De tocht blies feller door een der wijd-geopende vestibule-deuren en Helma, die zich
al een paar maal met een ongeduldigen uitroep over Herberts talmen had beklaagd,
verliet opeens, met de haastige verklaring ‘hij zal m'n parapluie vergeten’, haar plaats
bij de zuil en drong zich tegen den menschenstroom in naar binnen.
Even stond Lize overtroefd, draalde ze besluiteloos. Doch haar eerste
scherp-geformuleerde gedachte dreef haar achter het meisje aan: nièt hen samen
laten.... nu, na de opgewondenheid van daarstraks; en tegelijk al drong ook zij naar
binnen, trachtend zich tegen den stuwenden menschendrom in te werken, maar minder
vlug en lenig als Helma voelde ze zich achteruitgeduwd, terzijgeschoven, en na een
paar minuten moest ze met trillende knieën en bonzende slapen haar pogen staken,
zich omwenden en willoos laten terugvoeren met den stroom.
Doch in de vestibule, waar het leeg begon te worden, en alleen de op rijtuigen
wachtenden in groepjes bijeen stonden, verschenen nòch Helma, nòch haar man....
Zenuwachtig drentelde het vrouwtje er heen en weer; in de gangen liep bijna niemand.
Hadden ze Helma's parapluie dan nòg niet gevonden..?
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Allengs begon ze te begrijpen, dat ze Herbert daarstraks, bij haar terugdringen,
was misgeloopen; ze besloot nogeens terug te gaan, de gangen te doorzoeken waar
hij misschien te wachten liep.... doch bij de leege kapstokrijen toefde alleen een
witgemutste bedienster, die een zak zilvergeld
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op de houten toonbank uittelde; op Lize's onsamenhangend relaas wist ze niet anders
dan een beleefd-onverschilligen schouderschok.
In de nu verlaten vestibule doofden de groote booglampen eén voor één; een
ongeduldige suppoost monsterde het vrouwtje, dat weer besluiteloos bij de witte zuil
stond.. tranen van angst en zenuwachtigheid schoten haar naar de keel.... wáár waren
ze gebleven?
‘Als ze eens buiten stonden,’ viel haar opeens als een verlossende mogelijkheid
in de gedachten, en meteen al was ze op de hooge stoep van het gebouw en tuurde
naar de luttele menschengroepjes, die zich voortrepten tusschen de laatste rijtuigen
van de file.... nee - te wachten liep ook daar niemand meer......
In haar overprikkelde verbeelding verdrong de eene mogelijkheid de andere: had
Helma hem, onder een voorwendsel, langs een andere uitgang meegetroond, of was
't van hen beiden een schandelijk complot om samen - zonder haar - den weg naar
huis te loopen?
Ze drukte, onder de grijs-wollen avondcape, heur ijskoude handen tegen de borst
en dwong zich om rustig te overleggen.... natuurlijk veronderstelde Herbert dat ze
huiswaarts was gegaan, in alle geval zouden ze elkander dààr straks vinden, doch
onder deze geruststellende overtuiging, waarmee het schokkend voorval binnen zijn
perken werd teruggedrongen, stak onmiddellijk een nieuwe angst: Herbert moest als
gastheer Helma naar huis begeleiden, hij kon het jonge meisje op dit vergevorderd
uur den weg door het donkere, eenzame park niet alléén laten afleggen. En, eenmaal
deze mogelijkheid erkend en aanvaard, was dadelijk Lize's besluit genomen: de zijden
japon opheffend met beide handen repte ze zich over het glimmend en glibberig
plaveisel naar de tramhalte van het park, bitter verweet ze zich nu den voorsprong,
die ze hen met haar aarzelend dralen had verschaft.... de weg door 't plantsoen was
lang en donker.... zou wel heel verlaten zijn op dit uur....
***
Een ijle nevel hing er tusschen de zwaar bebladerde boomen; achter het zwart der
hooge heesters stonden aan één zij de donkere huizen weggedoken; een enkele
lichtstreep glipte tusschen de gordijnen voor een venster, boven een der deuren goot
een hel-oranje raamvierkant een glanzenden streep over het glimmend natte kiezel
in een tuin.
Langs den spaarzaam-verlichte, verlaten weg haastte Lize zich voort; haar oogen
trachtten den op haar aanstuwenden grauwen nevel te doorboren, zoo nu en dan stond
ze, den adem inhoudend, stil om te luisteren naar 't geluid van schreden, doch in het
dompe zwijgen van den zwoelen nacht lekten alleen de trage droppels van de boomen
of kraakte een tak onder haar pijnlijke, dungeschoeide voeten.
Ze wist in het weinig bekende stadsdeel moeilijk den duisteren weg te vinden;
toen de Parklaan zich splitste stond ze besluiteloos stil onder den lichtkrans van een
lantaarn, vergeefs trachtend zich voor den geest te roepen, aan welken kant zij het
huis van mevrouw Royen zoeken moest.
Doch juist toen zij, op goed geluk, den linkschen weg was ingeslagen, zag ze een
eind voor zich uit schimmen in den nevel, en terwijl ze zich repte om den afstand te
verkleinen en tuurde, tot haar oogen pijnden, om de gestalten in den grauwen schemer

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

te onderkennen, hoorde ze opeens in de zware stilte van den nacht een opklinkende
vrouwestem, een korten, harden lach en wist - met een schok die het bloed terugdreef
naar heur hart - dáár waren ze....!
Ze liepen dicht naast elkander, met langzame, gelijke schreden.... één donker
silhouet tegen het donker van den hemel.... een páár, zooals de velen, die eiken
duisteren
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avond door de veilige beschutting der plant soenen gaan....
Hun hoofden negen naar elkander.... niets leek er, op dien nachtelijken weg, voor
hen te bestaan dan zij beiden.... zij schenen aan niets te denken, om niets zich te
bekommeren, dan om elkaar.
Als vastgehaakt volgden Lize's oogen elke beweging van de twee gestalten, met
intense spanning greep hen haar blik, als kon ze daarmee tasten en raden naar wat
er tusschen hen werd gesproken. En pas toen zij, struikelend, zich pijnlijk stootte
aan een steen op den weg, lieten haar gedachten de anderen los en keerden naar
haarzelve.. zij, sluipend als een dief in den nacht.... hijgend van moeheid en bevend
van ellende, ....zij, Herberts vrouw, verwaarloosd en smadelijk vergeten.... om den
tuin geleid en gewetenloos bedrogen, zij, speurend eindelijk, als een jager het
langvervolgde wild: het bedrog.... het bedrog....!
En op dat oogenblik kroop een ongekend gevoel in haar op, een ander dan de
prikkelende argwaan der laatste maanden, dan haar jaloersche achterdocht; wezenloos
onderging ze liet, gevangen in een geweldigen ban, rechtop en als verstijfd, terwijl
haar handen zich krampten totdat de nagels in heur palmen drongen.
En in haar eigen pijn voelde ze, zóó fel, zoo hevig als een werkelijkheid, diezelfde
vingers nijpen, nijpen in den zachten blanken meisjeshals.... ze voelde het slanke
lichaam knakken onder haar greep, ze zag den rooden lachenden mond verstarren
en hoorde heur eigen ijzigen lach.... Uit de diepten van den nacht kwam het fel visioen
op haar aangevaren.... òver haar, dóór haar - een lang, geweldig oogenblik.... toen
ontspanden zich haar krampende vingers.... ze werd zichzelf weer bewust.... eenzaam
in donker en nevel.... en daar voor haar.... ongedeerd voortschrijdend.... rustig in hun
saamhoorigheid ....de twéé.
***
Ze staken den weg over en stonden stil in den lichtschijn van een lantaarn; de
handen grepen elkaar.... hun afscheid.
Lize, verborgen achter den hoogen rug van een heester, zag hoe het meisje heur
gezicht achteroverboog; in het witte licht scheen zij doodsbleek, haar mond was strak
en pijnlijk gesloten. Roerloos stond Herbert op haar neer te zien, zijn gelaat bleef in
de schaduw.
Doch nu lichtte hij den hoed en stond blootshoofd - lang - als beidde hij een plechtig
oogenblik, en op zijn als-een-masker-strak gezicht lag een wonderlijk lichtenden
trek.
En opeens, met een sprong, met een roep van zijn naam als een rauwen kreet, was
zij vlak bij hen.
Hun handen lieten los, Herbert, met een impulsieve beweging, schoof zich vóór
het meisje. Zóó volkomen onvoorbereid was voor elk van hen - ook voor Lize - het
samentreffen, dat zij zelfs niet poogden om den schijn te redden.
Strak rechtop, smadelijk hooghartig wachtte Helma; onder den stoeprand, kleiner
nog dan anders, een vormloos figuurtje in haar grauwe cape, stond Herberts vrouw.
Maar haar smalende lach snerpte door de stilte, kaatste luguber tegen de gevels
der slapende huizen, en mèt dien lach voelde ze zich groeien boven de ander uit, die
de schouders dook en rilde.... maar géén pas week.
Herbert was de eerste die sprak, heesch en dringend.
‘Ga mee Lize, ga nou mee.... niet hier.. niet hier praten....’
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Doch zij bewoog - al vatte hij haar arm - niet van haar plaats.
‘O hoe slècht!’ barstte ze plotseling uit, zonder haar woorden te weten, ‘hoe slecht
en geméén.... o, wat ben jij....’
Doch het meisje kromp niet onder den smaad, één oogenblik wendde ze den blik
en zag Herbert aan.
‘Haat me maar’, zei ze dan met een
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vreemde, triomfante stem, terwijl ze zich onwendde en de knop van het tuinhek
greep, ‘Háát me maar.... daar win je hem toch niet mee terug.’
Na de vele lauwe en zwoele dagen, waarmee zich de nazomer had voortgesleept,
was plotseling de herfst ingevallen met prikkel-scherpe kou in den neveligen ochtend
en bleeken zonneschijn in de al-kortende middaguren. Dien morgen had er rijp
geglinsterd aan de heesters in den tuin en de wijd-gespreide spinnenwebben schenen
er van broos, wit porcelein geworden; het eerste vroolijke kachelvuurtje verdreef de
vocht uit de kille kamers en Lize, haar nauwgezette zorg voor behangsel en meubels
vergetend, had, terwille van het koesterend zonnetje, de gordijnen in de serre hoog
opgehaald.
Samen met het kind zat zij er, na den drukken vermoeienden morgen-van-de wasch
en terwijl Jopie, met een groote botte naald, haar eerste ingespannen kruisjes op een
stramien-lapje teekende, en door stootende ademhalinkjes en diepe, voldane zuchten
toonde hoezeer het werk haar bezig hield, trok Lize loom den draad door een van
Herbert's kleurige dunne sokken en voelde den zwaren angst, onder 't inspannend
huiswerk een pooslang vergeten, weer opnieuw op zich neerdrukken: de angst voor
het dreigende, onvermijdelijk naderende oogenblik, dat Herbert begrijpen en wéten
zou....
Dien avond in het Park had de meedoogenlooze bevestiging van het smeulend
vermoeden haar opgezweept uit de houding van lijdelijk verzet; op eenmaal joeg
haar de drang tot handelen, de starre wil om zelf haar lot te keeren en niet langer
machteloos slachtoffer van den toeleg dier andere te zijn; heel den slapeloozen nacht,
na de lange, zwijgende tocht naar huis, waarbij Herberts zacht, pleitend praten haar
méér beangst had dan ooit vroeger zijn boosheid of drift, - heel dien nacht, terwijl
hij zwaar en onrustig naast haar sliep en zij aldoor, aldoor in gepijnigde verbeelding,
hem zag met Helma, samen één schim in den grauwen nevel - had ze plannen gemaakt
en weer verworpen, brieven opgesteld, gesprekken uitgedacht, totdat ze den triesten
nieuwen dag beginnen kon met een vast besluit, het eenige dat haar kans bood de
verstikkende dreiging van zich àf te keeren: ze zou naar mevrouw Royen gaan.... om
door 't armzalig geheim harer vernedering te biechten, Helma's moeder te dwingen
tot haar bondgenoot.
Wel had Herbert, op de slaapkamer, een gemoedelijken uitleg aan 't gebeurde van
den vorigen avond pogen te geven; de schijn was tegen hem, zei hij rustig-zakelijk;
Lize zou wel heel wat denken van 't elkaarmisloopen en die nachtelijke wandeling,
maar wanneer ze nu eens ónbevooroordeeld en nuchter.... Doch haar star en koppig
zwijgen, zóó anders dan haar vroeger al te gereede tranen en verwijten, kantelden
zijn vertrouwen dat ze tòch wel weer te overreden en te verzoenen zou zijn, en toen
hij ten slotte een ‘kom kindje’ poogde en haar liefkozend naar zich toe wou trekken,
duwde ze hem zóó driftig, zoo heftig van zich af dat hij, een vloek smorend, zich
omwendde en een houding zocht, en de gespannen stilte niet meer brak....
Tegen elf uur - ze had zich nauwelijks kunnen bedwingen om te wachten tot de
morgen zóó ver gevorderd was - belde Lize aan het huis in 't plantsoen.
De drie ramen der voorkamer-boven waren hoog opgeschoven; de witte vitrages
vlagden naar buiten en een werkster bonkte het stof uit een gecapitonneerden stoel;
toen de bel het huis doorgalmde rekte de dienstbode een ontevreden gezicht over de
vensterbank om te zien wie er onder den drukken kamerdag durfde storen. Met heur
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vingers om het visitekaartje, dat ze gereed hield in den zak van 'r manteltje, en het
zinnetje van ‘dringende noodzakelijkheid’ klaar in haar hoofd stond, het vrouwtje
met een beving in 'r knieën te wachten, ze voelde
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een brok in haar krampende keel, toen ze, met een stem die schril klonk in een poging
tot hautaine vriendelijkheid, belet vroeg bij mevrouw.
De dienstbode, die merkbaar besluiteloos niet durfde weigeren, liet haar in de lage,
vierkante eetkamer gelijkvloers, en zeide mevrouw te zullen roepen.
Toen de deur zich achter haar sloot, voelde Lize zich vijandig-vreemd in de stille
intimiteit van het vertrek waar de tafel reeds gedekt was voor de lunch, waar een
sleutelmandje op een étagère stond en geopende brieven naast een ontbijtbordje
lagen; maar tegelijk tergde er haar de onbewogen, veilige rust, haar, die er
binnenkwam met een hart vol leed, een martelend verdriet, dat dreef tot een wanhopige
daad; ze zag in een zilveren vaasje op de dressoir de donkere anjers staan, welke
Helma den vorigen avond op haar wit-zijden japon had gedragen, en het scheen of
die bloemen er stonden om haar te tarten, of Helma er een gloriënd getuigenis van
haar triomf mee geven wou.
Mevrouw Royen, in een wijde mauve peignoir, het gezicht geel bleek en sterk
verouderd onder de niet-gefriseerde haren, toonde duidelijke verbazing bij haar wat
moeizaam-pijnlijk binnenkomen, en er school een lichte ergernis onder haar
vluchtig-beleefden groet.
Tusschen haar korte, spitse vingers liet ze het kaartje duikelen, terwijl Lize met
een paar snelle, vooruitbedachte zinnen haar onverwachte komst, het ongelegen uur
verontschuldigde; ze bleef zwijgen toen het vrouwtje daarna aarzelend, hakkelend
naar woorden zocht, en verschoof op haar stoel met een kleine beweging van
ongeduld.
Toen begon Lize, hortend en tastend, het pijnlijk verhaal; de zinnen, te voren
nauwkeurig gewikt en ineengezet, verliepen in haar gloeiend, bonzend hoofd; alle
woorden schenen te grof om dit bijna onzegbare uit te spreken, en voorzichtig aarzelde
ze over Herberts vatbaarheid voor indrukken, Helma's ongedwongen omgangswijze....
over de vrije verhoudingen op zoon tennisclub....
Maar de vrouw over haar gaf geenerlei blijk haar bedoeling te begrijpen, toonde
alleen door vluchtig, half-verstrooid instemmen, dat de inleiding haar te lang duurde
en zij nu wachtte op het doel van het betoog, ....en voor Lize, die aldoor had
heengepraat om de feiten, neep de noodzakelijkheid om het gebeurde van den vorigen
avond uit te spreken: te vertellen van 't elkaar misloopen in den schouwburg eerst,
de àl te groote vertrouwelijkheid van de twee, in de donkere Parklaan, daarna.
Dadelijk zag ze mevrouw Royens houding verstrakken, de kin zich naar voren
schuiven, de dunne lippen opéén klemmen, een valig rood vloog over het geel gezicht
en vlekte bij de slapen; de oogen trokken klein, met een donkeren, stekenden blik.
Toen zij eindelijk zweeg en zenuwachtig zocht naar haar zakdoek, liet Helma's
moeder de stilte duren, de zware stilte vol verzwegen achtergedachten, waar 't eentonig
stoelenkloppen doorheen bonsde, en waarin de kleine pendule met razende snelheid
den tijd doortikte.
‘Dus als ik het goèd begrepen heb.... zou volgens u.... uw man te vèr gegaan....
heeft-ie zich ânridderlijk gedragen tegenover m'n dochter....’
Ze zweeg plotseling, smakte de lippen een paar maal opeen, onrustig frutselden
haar vingers aan de kanten der mauve japon.
‘Ik geloof u niet!’ barstte ze toen hard en heftig uit, terwijl ze haar gezicht vlak
vóór dat van Lize bracht en zelfs geen schijn van correcte wellevendheid meer behield
in haar ruwen toon. ‘U bent jaloersch.... u hebt ruzie met uw man gehad en nu bent

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

u zoo onbeschaamd om hier.... Hoe durft u te denken dat mijn dochter.... een
jongmeisje met zoo'n infame beschuldiging....’
Maar nu was Lize óp en slagvaardig; heesch van drift viel ze de ander in de reden:
‘Vráág uw dochter dan naar gisterenavond,
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....wat ze me durfde zeggen.... hoè ze hier met 'm liep....’
Mevrouw Royens gezicht trok vaalbleek, haar oogen knipperden als voor een slag.
Haar vingers kromden zich als wou ze de vrouw over haar grijpen en schudden, doch
ze omvatte als om zich te steunen de leuning van haar stoel, en even later klonk weer
haar stem, nu zwaar en dreigend, doch oogenschijnlijk bedaard.
‘Als het waar is.... als er maar een tiende wáár is van wat u me daar vertelt.... dan
is uw man een ploèrt, een ploèrt die op een schandelijke manier misbruik heeft
gemaakt....’
‘Laat me uitspreken’, dwong ze, toen Lize opvlamde bij 't beleedigend woord. ‘U
hoeft 'm niet te verdedigen.... waarom kwam u anders hier.... wou u soms beweren
dat 't háar schuld is geweest? Een meisje.. een kind dat te naïef en te goed van
vertrouwen was.... en hij 'n getrouwde man en u.. u die het aanzag, die beweert dat
u al lang ....waarom hebt u me dan niet eerder gewaarschuwd als u het w i s t ?’
Over elkander stonden zij.... beiden bevend van opgewondenheid, twee
tegenstanders speurend naar de zwakke plek om elkaar te treffen; maar terwijl de
woorden voor het smadelijk antwoord Lize naar de lippen drongen, voelde ze opeens
hoe er achter mevrouw Royens uitdagende houding a n g s t leefde, radelooze angst
achter de boosheid van haar kleine donkere oogen, en ze begreep dat Helma's moeder
slechts dekking zocht achter hooghartige verwijten, doch in waarheid gelijk zijzelf,
zich klein voelde, machteloos.... en bàng.
En sluw greep zij hier haar kans. Kalm opeens, overredend vroeg ze: Hadt u me
geloofd als ik eerder had gesproken? Of moest ik wachten tot ik nog overtuigender
bewijzen had? Er blijft maar eén ding te doen.... en dat kunt u.... alleen u.... zorgen
dat Helma hem niet meer spreekt.. dat het uit is.’
Weer viel de stilte en zagen ze elkaar aan: vijanden, wie een gemeenschappelijk
gevaar tot bondgenootschap dwong. Nerveus bebeet mevrouw Royen heur nagels,
als bezon ze zich op alle kansen voor een koop.
‘Weet niemand het?’ vroeg ze plotseling, ‘ook hij niet.... dat u hier....?’
Weer frutselden haar handen onrustig aan de kanten kraag, smakten haar droge
witte lippen: ‘Als u er niet over spreekt, nóóit.... als dit tusschen ons.... ik kan dan
door den dokter naar Wiesbaden.... voor m'n gezondheid....’
Ze had de laatste woorden als voor zichzelf gesproken; toen Lize zwijgend knikte
zocht ze opeens weer het afwijzend hautane air, waarmee ze de vreemde drong buiten
elke intimiteit van haar en haar kind.
Lize stopte den zakdoek weg, trok haar manteltje recht.... aarzelde dan even of ze
mevrouw Royen een hand.... Ze was opeens weer, klein en sluik, de
verlegenonhandige, wier benepen houding als om verontschuldiging vroeg, en
plotseling wreekte zich de ander op alle bittere vernedering door, met haar theatrale
stem, waarin weer de valsche weerzinnige droefheid klonk, te zeggen: ‘U bent wèl
te beklagen!’
Als gestoken keerde Lize, reeds bij de deur, zich om. ‘U méér dan ik’, troefde ze
vlijmend-scherp en tegelijk was ze de deuruit, greep ze in de vestibule haar tegen
den muur leunende parapluie, langs het glimmendpropere tegelstoepje, door de stille
Parklaan haastte ze zich of ze werd voortgejaagd, als dreef er tusschen de hooge,
deftige huizen een giftige damp en moest ze er een verstikking ontloopen.
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***
Twee dagen waren sindsdien voorbijgekropen. Den vorigen was Herbert na een
haastig ontbijt op reis gegaan voor zaken; en in den namiddag had een telegram uit
Amsterdam gemeld, dat hij inplaats tegen etenstijd eerst laat in den avond thuis zou
komen.
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Lize, met een domp gevoel van schuld onder haar heimelijken triomf om wat zij,
buiten hem om, had beslist en verkregen, ketste zijn schuwe toenadering niet langer
af; over Jopie's wintermanteltje en de noodzakelijkheid van een nieuwen vulhaard
liepen hun eerste, aarzelend opgezette gesprekken; en toen hij uit Amsterdam den
catalogus van een nieuw systeem zuinigbrandende haarden meebracht, en opgewekt
over haar stoel boog om aan te wijzen en te overleggen, voelde ze voor het eerst
blijdschap om de kloeke daad van den vorigen dag, blijdschap omdat nu niet langer
een ander hem boeien en van haar wegtrekken kon, en zij van nu af het oude, tevreden
leven van hun-drieën weer terug ging winnen.
Doch den volgenden middag, toen hij om drie uur z'n racket haalde en een half
uur later reeds terug kwam, strak, zwijgend, met een diepen rimpel boven zijn oogen
en in zijn bewegingen een ruwheid, die z'n innerlijke onrust verried, schoot de oude
martelende vrees weer op, zag ze ang tig het oogenblik tegemoet waarop hij mevrouw
Royen's plan zou vernemen, durfde ze zich niet verdiepen in wat hij dan doen, dan
zeggen, tóónen zou.
De zon was achter de huizen aan den overkant schuilgegaan; ondanks den helderen
hemel en het hooge licht, dat door de bovenruitjes viel, begon het in de serre te
schemeren. Lize had het lichtje onder den trekpot aangestoken om de thee voor
Herbert warm te houden; hij was laat, hoewel hij gezegd had vroeg thuis te zullen
zijn; met den Zaterdag, overlegde het vrouwtje onrustig, zou er toch zeker geen
extra-werk zijn op 't kantoor.
Jopie was moe en slaperig na 't inspannend handwerken op haar schoot gekropen,
en samen met het kind wiegde ze zachtjes heen en weer, een liedje neuriënd van de
vogels en de sterretjes, terwijl in de huizenrij aan den overkant venster na venster
oplichtte en in de serre het duister àl dichter viel.
Daar knarste zijn sleutel in het voordeurslot; in de vestibule klonk het rinkelgeluid
van zijn fiets, die hij in den standdaard heesch ....doch hij kwam niet, zooals
gewoonlijk, de huiskamer binnen, ze hoorde hem met langzame stappen de trap op
klimmen en boven dreunde de zware slag van een deur.
Toen viel er weer stilte in het huis.... naar het Lize scheen een zware,
onheilspellende stilte.
Na een poos wachten tilde ze het kind, dat halfingedommeld op haar schoot zat,
op den grond, en toen ze opstond om licht te maken in de huiskamer voelde ze een
loome zwaarte in haar knieën; haar hart bonsde toen ze de deur opende en als schuldig
de trap op, naar boven sloop.
Op zijn kamer, voor 't bureau in den erker, met een schamplicht van den dooden
dag op zijn gebogen gezicht, zat hij roerloos in zijn stoel geleund, de armen gekruist,
de rug, als in pijn, gekromd.
Hij scheen haar niet te hooren, keek niet op toen ze de deur weer sloot. Aarzelend
liep ze tot zijn stoel, lei haar hand op zijn mouw: ‘Her.... waarom zit je hier zoo?’
en toen hij niet antwoordde: ‘Toe Her.... waarom kom je niet beneden?’
Nu keek hij op, ze schrok van zijn oogen, zijn radelooze oogen als van een
gepijnigd beest.
‘Nee, ik kom niet,’ zei hij bot; ‘laat me asjeblieft.... ik heb te werken.’
Hij greep een boek uit den stapel voor hem.... sloeg het open.... deed of hij las....
Besluiteloos stond ze, haar hand, weggeschud van zijn mouw, viel slap langs haar
zijde.
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Doch het drong haar om te weten wat hij achter zijn vreemde houding verborg,
alles was beter dan deze zwijgende vijandigheid. ‘Wat is er toch?’ vroeg ze schuw.
Met een ruk keerde hij zich naar haar toe, keek haar vol aan; ze kromp onder zijn
harden dreigenden blik.
‘Huichel niet’ barstte hij uit.... ‘je wéét wat er is.... je hebt je zin.... Achter m'n
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rug heb je 't bekonkeld.... of 't wat smerigs en gemeens was.... Waarom sta je daar
zoo, waarom huil je.... je kunt immers blij zijn - jij!’
Ze voelde 't bloed wegvloeien uit haar hoofd terwijl haar oogen star in den ban
van de zijnen staarden; uit zijn blik, uit zijn stem besprong haar iets
ongekend-afschuwelijks: zijn haat.
Hij schoof zijn stoel terug en trad van haar weg naar het raam; terwijl hij in het
lichtvlak stond zag ze de scherpe vouwen om zijn neus, den smartelijken trek om
zijn mond.
‘Je was in je recht hè?’ ging hij smalend door, ‘als je je bij anderen beklaagt zullen
ze je groot gelijk geven. Maar nou het uit is ....want ze is weg.... wèg, voor goed,
nou zul je weten wàt ze voor me geweest is: wat moois, wat liefs in m'n beroerde
leven. Met háár kon ik praten.... zij begreep me.... bij haar leefde ik op, werd ik 'n
ander.... kwam ik eronder uit, ....uit die afschuwelijke banaliteit, hier, bij jou.. En dàt
heb je gevoeld.... daarom was je jaloersch.... je voelde dat ik bij haar vond wat jij me
niet geven kon.... En toen moest je 't neerhalen, 't kapot maken.... kapòt!’
Zijn hortende stem sloeg over, en met zijn hoofd steunend tegen 't raamkozijn
huilde hij het uit, met ruwe heesche snikken.
Doodstil stond ze naast 't bureau, een vreemde bij zijn leed, waarin ze hem niet
durfde genaken.
Ver en vijandig was hij haar in deze wilde droefheid, verder, vijandiger dan bij
hun felsten twist; en zóó diep hadden zijn onbarmhartige woorden de wreede waarheid
voor haar uitgegraven, dat er niets meer te wenschen of te hopen bleef, en zij nu zag
aan welken armzaligen schijn ze zich had vastgeklampt.
Maar beneden aan de trap klonk Jopie's dringend stemmetje, en mechanisch keerde
zij zich op dien roep, en ging, om het schreiende kind te troosten.
Leiden 1917.

Keuze
door M.E. Klinkhamer - V. Hoytema.
‘Tossen dan!’
‘Dank je, speel jij maar, heusch.’
‘Ik ben hier al den heelen middag.’
‘Toe nu.’
In de volle vier-uur-zon, de witgeschoeide voeten op het heete asphalt, stond Thilly
midden op het tennisveld, 't combat de générosité aan te zien, wachtende op haar
tegenpartij. De zware schaduw van den vilten hoedrand raakte 't brellende blouse-wit
langs den hals, het racket wipte wentelend tusschen haar vlakschuivende handen. Zij
werd ongeduldig, keerde op een hak: ‘Ik begin vast alleen’, en mepte een zwervende
bal langs den grond. Toen gaf een van de beiden toe en kwam. Tine Verveer, op de
bank aan den kant tuurde in de richtende omheining van twee donkerrankende krullen
naar haar nieuwe kennis, Thil, nieuwsgierig, hoe haar spel zou zijn. 't Bevestigde de
bevreemding, die Tine, met haar psychologische neigingen, van meet af aan voor dit
‘type’ had gevoeld. De korte, gebiedend rake racketgebaren pasten niet bij den
goedigzachten blik en het trotsch temperamentvol buigen en wiegen van den weeken
hals wist niet van het traag verplooibare, ietwat gezette middel. Maar toen een
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onverhoedsche stortbui het veld van lichtheid leegveegde en Thil naar huis liep,
lachend in den klef plakkenden klepperenden rok en doorweekten hoed, het warm
doorzonde gezicht in ééne gudsing van weldoende regenstralen, toen was er veering
in haar gaan en èven de bekoring van een onbewuste gratie.
Thil woonde in een studenten-pension.
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Haar kamerbuurman, die haar hoorde komen, heur lach en bel en tred, een gebrilde,
schraal linksche blokker, draaide als toevallig de kleine hall in en groette met een
stuntelig zorgvuldige buiging, kleurend tot in zijn hals om de overstelping van haar
zwevenden gang, heur blinkend blozende wangen en koud-geurigen adem. En Thil,
in 't voorbijgaan, dacht vluchtig: ‘de stakker, wat kijkt hij weer verliefd.’ Maar toen
zij haar kamerdeur openstootte tot den muur toe, met onbedwingbaren triomf in den
luiden zwaai, was zij hem alweer vergeten. Zij was in een overmoedige werkbui.
In droge kleeren begon zij aanstonds en na de hinderlijke onderbreking van het
eten met etenslucht en etensdrukte werkte zij voort den avond in, aan een
vergelijkende studie over de lyrische poëzie der Hollanders van vroeger en nu. De
zwartig geel perkamenten bandjes gloeiden met verborgen warmte in 't donzende
lamplicht tusschen het helle technische witzwart der open deelen Kalff en de bruuske
kleuren en sierlijke vormen van enkele modernen.
Als zij even opkeek, uit het net getrokken door een onbewuste afleiding in haar
eigen hoofd, en realiseerde hoe zij zat, dan voelde zij zonder zien om zich als een
huls van beschermende huiselijkheid de diepe, zware kleuren van 't fluweelen
divankleed, de heldergroen grove tinteling in 't glazuur van het aardewerk theeservies, de koperen straling, vonkend en glanzend, der kaarsenkroon en de doffer,
donkerder rust in de lijnen der gladhouten matten stoelen. En als zij weer voortlas,
glom nog na, gelijk een stervende kool, in haar denken, de stemming die smeulde in
de zelfgekozen en welvertrouwde omgeving.
Eindelijk om half tien werd zij als wakker, schoof den stoel weg en leunde over
't raamkozijn. Een wakkelig lichtje buiten deed de verte van 't uitzicht bij dag
vermoeden en een hondeblaf galmde echoënd langs de leege weien. - O verdiept te
zijn in een boek: de warmte te voelen van je eigen toewijding, de dadige rust van 't
ontheven zijn aan alle buitensche gedachten en de rustige doening van je eigen
arbeidend verstand en gevoel, van je instinct, je vurigheid en koel critisch vermogen,
van heel je levende persoonlijkheid in het verholen, verfijnd en zalig egoïsme van 't
hooren en toetsen der eigene stem, het welluidend bronzen geluid van je innige
zielestem; òf, opperste heerlijkheid, gansch van 't onttroonde ik te zijn weggebeurd,
zóó dat niets en niemand meer spreekt of macht heeft dan die overweldigend rijke,
verpletterend geniale woordengestalte, die aan alle zijden het boek overgroeit en
ontbloeit zoo dat men het niet meer ziet en bezeten wordt van hem, die het bewoont....
Een felle bel deed het extatisch gepeins opeens verbleeken tot onnoozele nietigheid,
't brutaal practisch feit der platte burger stemmen die opklonken en der sliffende
hospita-stappen duwde als met ellebogen 't teerledig visioen op zij, vergrauwde het
met plompe lichaamsschaduw.
Een brief werd onder de deur doorgeschoven. Zuchtend bukte zich Thil om hem
op te rapen, keerde en bekeek hem onder 't-opwaarts buigen met snelle hand- en oog
beweging, mikte hem toen op de tafel met loomen weerzin, als schudde zij hem
bedachtzaam van zich af. Want 't adres vertoonde het beverig brokkelschrift van haar
ouden vader. Toen toch las zij hem, al wist zij den inhoud van buiten, altijd, altijd
hetzelfde, het zachte, aangrijpend gedweeë klagen over zijn vereenzaamden ouderdom,
ver van zijn dochter die hem toch zou kunnen troosten en den druk van 't late leven
verlichten; over zijn parmantige juffrouw van gezelschap, die hem bedilde als een
kind en haar eigen zin onder schijn van den zijnen doordreef. En hij, een hulpelooze
oude stakker, verslikkend zijn verdriet om den kijvenden woordenvloed der weerbare
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dame te voorkomen, snakte en smachtte met slap-aan wegterend verlangen naar 't
opbeurend bijzijn van zijn dochter, naar haar hartelijke zorgen, haar stil opwek-
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kende woord en koesterende, lenigende liefkoozing.
Thil zat met de handen gewelfd onder 't haar en de oogen gesloten. Zij durfde het
licht niet aan. Zij zag hem, met de geestesscherpte der blinden, in haar toeë oogen
vóór zich, de ingeteerde figuur in de te wijde jas, meer hangend dan zittend in de
ronde krulhouten omsteuning van den ouwerwetschen stoel, de tanig gele
weggetrokken wangen en het zwart der groevenvoren in 't verdorde voorhoofd en
om den glad gleuvenden mond; de blauwsprekende aderen in de werkelooze magere
handen, waarvan een trillende vinger naast den leuningrand zwierf. En het nameloos
aandoenlijk stomme kindersmeeken der vochtigoude, knippende oogen.... Zij zag
het helder wit van zijn manchetten en het blinkend goud van zijn zware horlogeketting,
opvallend, als met opzet, afsteken bij het omgevende grauw, dat grauwer leek. O zij
kon 't bijna niet gelooven, dat zij zóó ontaard was, hier te zijn, hier te blijven, terwijl
het alles daar riep, riep om hààr....
Het was niet eens zoozeer de steek van het oogenblik, die vlijmde, want de bij
haar vader merkbaar slijtende smart in vertrouwde heuling der gewoonte en langzaam
verstompen van zijn bejarende voelkracht, botte dien steek; het was het schampend
wekken der herinnering telkens opnieuw, dat zeerde als een schram in de dubbele
schrilheid van zijn vroegere vertwijfeling en hààr actieve schuld.
Zij zou weer eens gauw gaan, ja ja, dat moest. Maar zij zag er muurhoog tegenop.
Zij wilde hem zoo ontzettend graag wat warmte geven, vertroetelen. Doch zoodra
zij thuis wàs, wonderlijk, bleek zij te verstarren en verkillen. Het hinderde haar
onuitsprekelijk, aan tafel, op de stille plaats van haar zachte, in toewijding gebogen
moeder, de drukke bedilzieke huishoudster te zien. Zij haatte den corsetstijven romp
en wèlgeboezemde buste der onberispelijke dame, de rijke ringen aan de vette handjes,
de zakkigslappe, onsmakelijke wangen en de bruine verborgenis onder de welige
kuif. Zij wist, dat haar vader de grofgroote, flinke vrouw niet missen kon, dat hij
eens, toen Thil hem haar ontslag had voorgesteld, huiverend en schuw had
weggekeken en, de ware reden niet aandurvend, iets had gestameld van ‘unfair’ en
‘niets op aan te merken’. Zij wist dat het mensch, als hij èven bromde over
aangebrande soep, het zout in zijn aardappelen ‘vergat’ en zijn sigaren vochtig liet
worden; als hij iets dèèd zonder haar voorbeschikkende bedoeling, met een ijskoude
grijns van huichelachtig welmeenen hem plotseling beslissing vroeg in allerlei
huishoudquestie's om hem, overrompeld door zijn schaamtevol naakte en verbijsterde
verlegenheid, tot 't besef van zijn afhankelijkheid te dwingen. En zij zou wel middelen
bedenken, die feeks, begreep Thil, om 't hem zuur te maken, als hij haar dorst aan
de deur zetten.
Ja, zij leek star en koel als zij thuis was, tot lichte verbazing van den naïef blijen,
ouden man, die zich op deze feestelijke bezoekjes wekenlang verheugde als een kind
op Kerstmis en tot geheime verbittering van de demonische dame, die in de dochter
onbewust - want bewust vreesde zij niets - een natuurlijk-vijandig wezen vreesde.
De omgeving van overbekende, bijna religieus vereerde dingen, meer nog de
herinnering aan andere, die er ruw-piëteitloos, als onpractisch, uitgestooten waren;
de grenzenlooze weemoed van dit langzaam uitdoovend, uurlijks beknibbelde en
ontluisterde leven, waarin niets nieuw meer was, en alles teerde op den fade geworden
en door kwade reuksels bedorven geur van vroeger beklemden haar zoo keelknellend,
dat zij zich inspannen moest om geen kneuzenden klank te deuken in de effen,
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troostig-eentonige melodie en dat er geen enkele zenuw voor verteedering vatbaar
bleef.
O het was alles één pijniging. Want nooit uitte hij een bitter of krenkend woord,
nooit zinspeelde hij, behalve in zijn brieven, op
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haar, Thil's, komst-voorgoed. En des te nijpender kwelde het onbedoeld, zelfs
onvermoed verwijt van elke klein-droeve vraag, ieder mat gebaar. En bij elk afscheid
drukte hij haar hand tusschen de beide zijne martelend vertrouwelijk, als verwachtte
hij een spoedig besluit ten goede. Was heel de studie dien weemoed wel waard?
Zij was op den divan gegleden, staarde in het duister van 't open raamvak met
spleetsmalle oogen boven snel bewegende vleugels van den neus en even geopenden
mond, vooruitgebeurd door den druk van de volle hand tegen de kussen-weeke kin.
Een jaar lang, na haar eindexamen gymnasium, had zij beproefd voor hem te leven.
Met een heiligen ijver had zij het beproefd, den dag verdeeld naar orde en plicht: 's
morgens vroeg hem verzorgen, thee op zijn bed brengen, ontbijt klaarmaken, hem
de courant voorlezen; hij was toen - laat zien - eenenzeventig jaar. Dan huishouden
doen: groente uitzoeken aan de kar, poetsen of inmaken, de meid contrôleeren, - o
die standjes met onwillige meiden en dat mensch - onteerend gekijf om 'n paar centen
duurder dit-of-dat! - 's Middags even lezen terwijl hij dutte, snoèpen letterlijk, gejaagd
en met verholen hartstocht, en dan weer bedaard wat wandelen met hem of
boodschapjes doen, naaien, theezetten. Visites - o die erbarmelijk leege, ellendig
flauw-zoete, martelend vervelende visites - zonder-zin, heel die verwenschte conventie
van liefdoenerig meisje - thuis, ongetrouwde smachtpop, o dat hatelijke tijdmòòrdend
nietsdoen met-bezoek, dat gepraat als verwaterde soep of afgeschonken thee, o het
was om je haren uit te rukken van radelooze, zinnelooze ergenis, van smàrt om een
verloren, roekeloos weggesmeten leven. Dan vooral, op dàt uur van den dag, werd
de benauwenis bijna onhoudbaar, dan voelde zij zich slaaf verworpeling, onmondige,
laaggezonkene.
's Avonds - och 's avonds, ze wist 't niet precies meer, 't zelfde altijd. Ze wilde er
ook liever niet te veel aan denken, 't wond nog te veel op.
En in alle hoekjes en gaatjes van den dag, hoe klein ook, stopte, propte zij
hersenwerk en lectuur, het werd een grabbelen en graaien, een gierig vergaren, het
werd een ziekelijk booze wellust, omdat het verboden scheen. Toen zij dat besefte,
had zij ook dat opgegeven, zich ijzer-wreed voor 't innige zelf aan de plichten alleen
willen wijden. Maar als een non zonder sterkend en dragend geloof was zij de
verleiding niet machtig gebleven. Want het geloof was voos, het gelòòf aan de
onwrikbare noodzakelijkheid. die eischte dat zij hart en verstand, neigingen,
levensdrang, heel het warme bloed van haar wezen als kind van den tijd moest offeren
aan de liefde als kind van haar vader. Het duldeloos verlangen naar iets dat binnen
haar bereik lag, o het wàs op den duur niet te temmen. Trotsch als een paard aan den
teugel, spande het eerst den hals, beet schuimend zijn bit en trappelde met
kortkrachtige hoefstooten, toen werd het woest en onstuitbaar wreedbelust als een
tijger in sprong, en het greep -.
Slecht, egoïst, zwak, ja ja. Men had er nog veel meer van gezegd. Maar wie die 't
zelf niet had gevoeld, benaderde in vatten, hoe ooit een boek met begeerde
wetenschap, dat men zijn plicht acht niet open te slaan, kan wegen en trillen in de
hand als een last tè zwaar, en onvermoede tranen kan persen in de oogen. Zij zou de
proef niet weer nemen, om de kans op een tweede mislukking te ontgaan.
En toch, in een troosteloozen twijfel en tweestrijd ging zij slapen dien nacht,
verweekt en verlamd door een schuldbesef, dat tot berouw niet kon worden verdiept
en geen boete bewerken zou.
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Maar toen zij wakker werd, in 't nuchtere schaduwlooze licht van den vochtig
vroegen zonnemorgen over de velden, leek het alles mottige, muffe muizenis. Zij
kon eenmaal niets herstellen en de verdrietige toestand, niet erger dan zoo tallooze
andere, moest
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zichzelf oplossen buiten haar toedoen. Zij kon haar leven niet geven voor een
hersenschim, die weer andere, haar eigen, ellende meebrengen zou.
Er was veel college dien dag en daarna een dispuutavond, op de kamer van een
der jongens, waar zij haar opstel voorlezen moest over Byron.
In de ten rande gevulde, gezellige sfeer van de schemerlampen, boeken en
leunstoelen-kring, die 't litterair geredeneer en gemijmer als weerkaatsten, in de èven
dompige warmte met een pittig rook-aroom; terwijl zij, van spanning blozend en met
kille rillingen, achter den katheder stond in 't onmiddellijk blankglanzend licht der
lezenaar-kaarsen en elk woord dat zij uitspreken ging, proefde met een plotseling
scherpen smaak van juist of onjuist onder de voelbaar critische aandacht der nauw
lettende luisteraars; toen zij klaar was en tersluiks in de volle stilte de houdingen
bespiedde, een hand onder 't hoofd, een vuist in den zak of een overveegde kin met
strakke peinsoogen, meest alle afgewend, en het debat loskwam, hakkend en prijzend,
versplinterend, betastend en bestreelend, toen had zij geen enkel vermogen vrij voor
wroegend getob, opgaande in den heerlijk beheerschenden drang der gedachten.
Eerst onder 't nabroodje, aan de groen-en-bloemig getooide, intiem laag belichte
tafel, in den prikkelenden geur van pasteitjes en wijn, bij de gemoedelijk ontboeide
vroolijkheid van de zandig of metalig diepe jongensstemmen en het klaarder geklank
er tusschen, moest zij opeens weer, smartelijk, beseffen, hoe bijna zondig haar zitten
hier was, in de egoïste weelde van een intellectueelen roes, terwijl hij daar snakte
naar een tip van haar onwetenschappelijk bijzijn. Door de nachtstraten, leeg en koel,
langs de singels, die 't licht al gloren zagen, joeg haar een koortsige twijfel voort
onder 't helopklinkend nagepraat van de jongelui, naar huis, waar zij alleen zou zijn
en regelen wilde, hoe en wanneer de reis te doen. Doch daar, de moeheid pas goed
in rug en voeten voelend, kleedde zij zich uit en viel kort naeen in bed en in slaap.
Het werk wilde niet vlotten, die dagen. Telkens er tusschen hoorde zij den hakkelig
vibreerenden klank van zijn heeschgeworden stem, zag zijn knakkenden loop en den
schuifeltred van zijn groote platte glimlaarzen, of de kromgepreste vingers, waarmee
hij zijn wankele losse letters maakte. Of dacht opeens aan vroeger, hoe hij met haar
stoeide, wandelde en prentjes kleurde, hoe hij altijd vroolijk en vriendelijk voor haar
was.
Een halve week verliep. Toen kwam er een telegram, om haar onverwijld naar
huis te roepen.
Een schrik, die haar oogen bolopen sperden in flitsend begrijpen en haar handen
strak klemde om 't blauwe papier, deed haar 't volgend oogenblik denkloos zich
aankleeden, wegsnellen naar den trein.
In het huis, waar alles ademloos stil was, deden haar schreden aan als vlèkken. Een
schrille, schuldige angst omgreep haar uit de vijandige roerloosheid der onheilspellend
doode dingen.
En boven bij het bed, waar een kleine kring eerbiedig voor haar openweek, zag
zij de smeekende oogen star gesloten en de ingevallen gele wangen tot een sereen
wit verkleurd.
Het was, of hij geweigerd had, met te sterven op haar te wachten. Zij voelde het,
hoofdgebogen, als haar gerechte straf.
Doch een straf, die zij wist, te kunnen dragen.
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Trotsch sonnet,
door Remko ter Laan.
Zoo als een moe man, die den ganschen dag
gewerkt heeft, waar het branden van de zon
in trillend laaien op de landen lag,
in 't huiswaarts-gaan, ten avond, zich bezon
met wrokkend morren en vol zelf-beklag,
dat voor zijn Heer hij 's ochtends 't werk begon,
wiens machtig huis hij in de verte zag,
- en voor zich-zelf slechts armoede gewon:
Zóó zag ik velen in de wereld staan,
wanend den slover zich, het Leven heer;
willoos en dof zijn zij hun weg gegaan.
Maar wie den strijd, in sterken wil om méér
dan 's Levens knecht te zijn, durven bestaan,
zien met een glimlach naar die armen neer.
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Kroniek.
Litteratuur-onderwijs.
Het is een vreugde, het te constateeren: de beweging naar grondige herziening en
verbetering van ons totaal verouderd middelbaar en gymnasiaal onderwijs neemt
hand over hand toe. Verzet komt nu eens van den kant der leeraars en professoren,
dan weer van de arme slachtoffers zelven, hunne ouders en allerlei andere
belangstellenden in onderwijs en opvoeding, en in 't geval dat ik heden bespreken
wil: van de kunstenaars. Alle deze protestanten zien in, dat het zóó niet langer gaat,
dat van de z.g. ‘algemeene ontwikkeling’, die volgens de idealen van 1850 tot '80
onze kinderen op de Burgerscholen en Gymnasia op zouden doen, niet veel anders
terecht gekomen is dan wat hap-en-snap-kennis van tallooze vakken en een groot
gebrek aan levenslust, aan gevoel van roeping, aan liefde in één woord! Nog pas
schreef mij een jong schrijfster, die, blijkens haar terecht geprezen werk, de wereld
diep en met innigheid beschouwt, dat de meeste jonge menschen haar tegenwoordig
dom en somber voorkomen. Men zal tegenwerpen, dat hiervoor lang niet alleen ons
onderwijs verantwoordelijk gesteld kan worden. Volkomen juist, maar toch wèl voor
een zeer groot deel; niemand zal toch willen beweren dat de school niet iets bizonder
groots en invloedrijks in een jong leven beteekent. En de H.B.S., het Gymnasium,
ze zijn, met de Universiteiten, de scholen van onzen belangrijksten leeftijd!
M.i. is de oorzaak van het fiasco voornamelijk gelegen in het verkeerde
uitgangspunt. De liberale maatschappij der schoolwetten heeft alleen aan den strijd
om het bestaan gedacht, dien zeer eenzijdig opgevat (alleen van den materieelen
kant) en zich daarenboven nog vergist door haar kinderen voor ál te veel
bestaansmogelijkheden ‘geschikt’ te willen maken. ‘Geschikt’ is het woord van dien
tijd; menschen werden als machinerieën beschouwd, nog liever als de vele, vele
radertjes van ééne enorme machinerie. Er is wel veel moois omheen gepraat, maar
het kwam er toch maar op aan, dat ieder zoo spoedig mogelijk een ‘nuttig lid der
maatschappij’ zou worden, d.w.z. zijn functie van radertje vervullen en geen ander
‘tot last zijn’ (lees: geld kosten!) Men betoogde (en zeer zeker niet zonder recht) dat
ieder in zijn vak en op zijn plaats zich nuttig, ja verdienstelijk kan voelen. Aan 's
menschen eigenlijk geluk dacht men overigens zeer weinig. De godsdienstigen
misschien nog het meest, doch ook hún onderwijs ging mee in de banen der z.g.
nuttigheid, werd een dikwijls geheel verkeerde, en altijd verschrikkelijk veel tijd en
moeite kostende, africhting voor ‘vakken’ - hokjes, afdeelingen, kooitjes voor
radertjes. Dat de methode niet alleen barbaarsch was, maar bovendien ondoelmatig,
zag ieder wel in zijn eigen vak, maar ieder scheen dat als een uitzondering te
beschouwen en te denken dat het elders beter is. Vraag een advocaat of een ingenieur,
een koopman of een ambtenaar, wat hun ondervinding is met de pas afgestudeerde
jongelui, ge zult overal hetzelfde hooren: dat de praktijk hun nog ongeveer alles
leeren moet. En intusschen: hoeveel hebben zij áfgeleerd! Hoeveel in hen is
verschrompeld en verknoeid, om nooit meer op te bloeien, hoeveel menschelijks
schijnen zij vergeten te hebben nog vóór zij het inderdaad konden leeren kennen!
Ook op het inzicht in deze zaken schijnt de oorlog invloed te hebben. Men is wel
op verschrikkelijke wijze wakker geschud! Mijn kunstbroeder Carel Scharten schreef
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En dat ééne is: niet dat de geheime diplo-
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matie een verouderd en gevaarvol instituut is; niet dat het imperialisme en zijn
werktuig (dat van dienaar meester werd) het militarisme, of wel het kapitalisme, de
monsters zijn, die de menschheid klemmen in hun klauwen; noch dat de parlementen,
de sociaal-democratie, de godsdiensten, machteloos bleken in tijden van heftige
beroering; noch zelfs dat de vaderlandsliefde tot een vervaarlijk waanbeeld groeien
kan.
‘Dat ééne is: dat het der verblinde menschheid faalt aan b e g r i p ; aan inzicht, wat
in dit leven het e i g e n l i j k -b e l a n g r i j k e is; en dat dit niet is: bezit, dat maar zoo
weinig werkelijk geluk vermag te geven, maar dat het is: het geluk zelf; en dat het
onbevangen, onverstoorbaar innerlijk geluk alleen mogelijk is bij een ruimen geest,
die geen benijden kent, die open en rustig den medemensch weet te begrijpen en te
verdragen, - die eindelijk, na negentien eeuwen Christendom, de Liefde zou kennen,
niet langer als een on vervulbaren plicht, doch als een vreugdevolle werkelijkheid’.
Ziedaar woorden m e t w i e r g e e s t ik van harte instem (een instemming die
bezwaren tegen details der redeneering vergeten doet!). Ik begrijp alleen niet: moest
werkelijk deze oorlog komen om d i t te leeren? Het schijnt inderdaad zoo. Toch
twijfel ik niet, wat ons onderwijs betreft, of dit zou ook zonder oorlog zijn fiasco,
weldra duidelijk hebben aangetoond. Want het moge dan der menschheid als zoodanig,
de massa, aan begrip ontbroken hebben, van wat in ons leven het
e i g e n l i j k -b e l a n g r i j k e is, ieder onzer, ook de meest geestelijk, de meest
wijsgeerig levende streeft naar geluk - hoe edeler gestemd ons innerlijk is, hoe edeler
het geluk waarnaar wij zoeken - en dat de africhtingsmethoden onzer jeugd aan dat
geluk niet bevorderlijk zijn, men moet wel ongevoelig zijn om het niet te merken.
Het waren overwegingen van dezen aard, en eigenlijk niet zoozeer een overigens
verdienstelijke rede (over de ‘opleiding van den Toonkunstenaar’) gehouden op het
‘Eerste Algemeen Kunstcongres’ (uitgeschreven door het Verbond van Nederlandsche
Kunstenaarsvereenigingen), gelijk in het boekje, dat ik hier voor mij heb liggen,*)
wordt gezegd, die - in 1913 - het Bestuur van genoemd Verbond er toe brachten, een
commissie van kunstenaars bijeen te brengen om een onderzoek in te stellen naar
‘den invloed der kunst op onderwijs en opvoeding’. Dit Bestuur gaf er zich, gelukkig
al vóór den oorlog, rekenschap van, dat het e i g e n l i j k b e l a n g r i j k e in ons leven
ons geluk is, dat het tegenwoordig onderwijs dit geluk door de bank minstgenomen
niet sterk bevordert, en misschien zelfs méér schade doet. Het constateerde
daarentegen uit ondervinding, hoeveel de kunst kan doen om ons gelukkig te maken,
niet zoozeer (of althans niet alléén) het scheppen, maar vooral het g e n i e t e n v a n
k u n s t , en het wenschte een onderzoek naar het weinige dat de kunst in ons
tegenwoordig onderwijs beteekent, en het vele dat dit zou kúnnen zijn. Tusschen de
opdracht, aanvankelijk aan zijn commissie door het Verbond gegeven, en de taak
waarvan zij (blijkens dit rapport) zich feitelijk kweet, n.l. een onderzoek in te stellen
naar den invloed van opvoeding en onderwijs op het k u n s t b e g r i p , is dus
oogenschijnlijk een groot verschil. Die oorspronkelijke opdracht lijkt veel ruimer en
van meer algemeen menschelijk standpunt. Het heeft er, op het eerste gezicht, allen
schijn van, alsof de commissie de zaak omgedraaid en in plaats van een algemeen
*) D e i n v l o e d v a n h e t O n d e r w i j s e n d e O p v o e d i n g o p h e t
K u n s t b e g r i p , rapport van de commissie hiertoe benoemd door het Verbond van Nederl.
Kunstenaars-vereenigingen. Voor rekening van het Verbond gedrukt bij Van der Wiel &
Co., en uitgegeven door S. Gouda Quint te Arnhem, 1917.
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menschelijk een speciaal kunst-belang in het oog gevat heeft. Van kunstenaars
begrijpelijk, zou men in dien gedachtengang geneigd zijn te zeggen, maar niet zeer
ruim gezien, veeleer eenigszins egoïstisch. Toch zou dat onbillijk zijn en is de schijn
hier, als zoo vaak, niet over-
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eenkomstig het wezen. Immers, ware men aan de oorspronkelijke bewoordingen der
opdracht getrouw gebleven, men zou toch tot de conclusie zijn gekomen, dat de kunst
op geen andere wijze opvoeding en onderwijs beïnvloeden kan dan door zich te doen
kennen en beminnen. Welnu, kennen en beminnen zonder eenig begrip is onmogelijk,
liever gezegd: wanneer een kunstenaar spreekt van kunstbegrip, dan bedoelt hij
daarmee eigenlijk alleen een soort kennen en beminnen. Kunst kan nu eenmaal niet
begrepen worden als een rekensom, d.w.z. met het loutere verstand. Kunst kan men
alleen be-grijpen, wanneer men haar werkelijk grijpen kan, en zich toe-eigenen
(natuurlijk niet het schilderij, het beeld, het boek of de schotel als zoodanig, maar
dat wat er de k u n s t van is, dus dat wat er de s c h o o n h e i d aan geeft). De
commissie nu heeft blijkbaar als vanzelfsprekend en algemeen aangenomen
beschouwd (het is hierin dat zij m.i. eenigszins dwaalde, maar dit was een idealistische
dwaling!) dat liefde voor kunst, omgang met kunst, ons menschen dieper, warmer,
rijker, kortom gelukkiger maakt, en zij heeft het dus v o l d o e n d e g e a c h t , te
onderzoeken wat opvoeding en onderwijs kunnen doen om het kunstbegrip (d.i.
eigenlijk: het levensgenot-door-kunst) te bevorderen. Zij beperkte zich zelfs nog
meer, bemoeide zich in 't geheel niet met de opvoeding buiten de school, en
onderzocht alleen naar het onderwijs op H.B.S. en Gymnasium. Zelfbeperking is
wijs en aan dit brokje viel waarlijk al genoeg te knabbelen, toch spijt het mij wel,
dat de Commissie, haar aandacht schenkende aan het onderwijs der jongens en meisjes
tusschen twaalf en (laat ons zeggen) twintig jaar, niet meteen het (zoo uiterst
schaarsche) volksonderwijs van dien leeftijd eens onder handen nam, en zich eens
uitliet over 'tgeen gedaan zou kunnen worden om ook de kinderen van hen die geen
H.B.S. of Gymnasium betalen kunnen, door kennismaking met schoonheid wat meer
levensgeluk te brengen.
Ik kan er niet aan denken het uitgebreide en overal belangrijke rapport der
commissie hier in détails te bespreken. Ik kan het slechts aanbevelen, en dit met
warmte, in de belangstelling mijner lezers en verder alleen iets zeggen om den
algemeenen geest ervan en, over het aandeel dat mijn eigen ‘vak’: de litteratuur, van
de bemoeiingen der commissieleden genoot.
Die geest dan is er een, zooals men dat verwachten mocht van kunstenaars: een
geest van warme liefde voor kunst en schoonheid, van besef ook, wat deze schoonheid
in een menschenleven beteekenen kan, van afkeuring der heerschende toestanden en
van hoop op beter, verwachting van beter ook. De commissie is begonnen met aan
vele belanghebbenden en belangstellenden een vragenlijst te zenden en van hun
antwoorden deugdelijk kennis te nemen. Nadat de ‘inleiding’ deze actie vermeld
heeft, vangt het eigenlijke rapport aldus aan:
‘Allen die aan ons verzoek voldaan hebben, blijken volgens hun antwoorden op
de vragen 1 en 2 van algemeenen aard, overtuigd te zijn:
dat de schoonheid geenszins buiten den eigenlijken inhoud des levens behoort te
staan;
dat dus een volledige ontwikkeling van den mensch ook ontwikkeling van den
schoonheidszin eischt;
dat het dus ook de taak van het meest opzettelijke ontwikkelingsmiddel: het
onderwijs, is, hiertoe mee te werken;
dat het onderwijs hierin veelal te kort schiet, gelijk trouwens reeds lang in de
onderwijswereld gevoeld en erkend wordt, blijkens voordrachten en artikelen van
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afzonderlijke personen en de oprichting van vereenigingen als de Nederlandsche
Vereeniging Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs en de Vereeniging voor
Schoolversiering’ (thans ‘Ver. tot bevord. van het Aesthetisch element in het
Onderwijs’).
In hare bewoordingen lijkt mij deze samenvatting van de antwoorden der be-
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langstellenden op de vragenlijst der commissie nu niet bepaald gelukkig. Ik kan me
ten minste niet goed voorstellen dat die ‘a l l e n ’ zoozeer den nadruk zouden hebben
gelegd op de ‘behoorlijkheid’ van een staan der schoonheid buiten den eigenlijken
inhoud des levens. Misschien ligt het aan mij en begrijp ik het woord ‘behoort’
verkeerd, maar ik vind dat woord zoo schoolmeesterachtig streng. En ook de volgende
bijzin met ‘dat’ aanvangend, over die volledige ontwikkeling van den mensch, doet
mij nog te veel aan de termen van vijftig jaar geleden, aan de ‘algemeene
ontwikkeling’ en ‘het nuttig lid der maatschappij’ denken. 't Heeft er den schijn van
of de commissie zeggen wil: de perfecte gentleman behoort ook een ontwikkelden
schoonheidszin te hebben, evenals b.v. rein linnen. Ik zou zoo graag willen, dat men
ook bij zulken arbeid als dit rapport vertegenwoordigt (een arbeid, stellig niet gering
te schatten, en waarvoor ik speciaal den rapporteur bij deze mijn welgemeende hulde
breng) het e i g e n l i j k b e l a n g r i j k e voortdurend in 't oog hield en het bij den
naam noemde, zonder vrees zich misschien niet droog-officieel genoeg uit te drukken.
‘Geluk’ en vooral ‘genot’ zijn woorden waar een rapporteur, die een Nederlander is,
zich misschien liever van onthoudt, omdat hij wel weet dan dadelijk een zekere
categorie landgenooten tegen zich te krijgen. Inderdaad, er zijn nog Nederlanders
genoeg voor wie de woorden genot en zonde zoo ongeveer denzelfden klank hebben.
Het was om die lieden te ergeren, dat Multatuli zijn paradox: genot is deugd
neerschreef (even typeerend voor zijn tijd trouwens als ‘genot is zonde’. Wij
verbeelden ons tegenwoordig gelukkig niet meer het genot te moeten verdedigen
door er deugd van te maken!) Maar de rapporteur wil liever niemand ergeren, of
althans - daar deze opgaaf ál te zwaar zou zijn! - zoo weinigen als maar mogelijk is.
En zoovelen als maar mogelijk is wil hij zien mee te krijgen. Zoo verklaar ik de hier
en daar wat vage, conventioneele termen in dit rapport, waarvan de bedoeling
overigens moeilijk misverstaan kan worden. En die bedoeling is overal: te wijzen
op het belang van kunstgenot voor ons levensgeluk en op de wijze waarop jonge
menschen tot dit g e n o t gebracht kunnen worden.
Het hoofdstukje over Letterkunde begint: ‘Het is onze stellige overtuiging, een
overtuiging, die blijkens het verzamelde materiaal ongeveer algemeen heerscht, dat
h e t l e e r e n l e z e n , d.w.z. h e t l e e r e n g e n i e t e n v a n l i t t e r a t u u r (ik
spatieer, H.R.) het voornaamste doel van het litteratuur-onderwijs behoort te zijn’.
Dit is volkomen duidelijk en hier heb ik ook niet het minste bezwaar tegen den term
‘behoort’. En zoo gaat het verder, over teekenen, kunstgeschiedenis, andere
geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, rhytmische gymnastiek en tooneelspeelkunst.
Overal blijkt het doel: de leerlingen helpen te leeren genieten, hun belangstelling,
liefde in te boezemen, al die kunsten te maken tot iets echt levends, iets bloeiends,
iets heerlijks in hun bestaan. Een bestendige troost bij alle levensellende, een nimmer
uitdrogende bron van geluk!
Bijna het geheele hoofdstukje L e t t e r k u n d e heb ik met groot genoegen gelezen.
Het is idealistisch van geest en praktisch in zijn voorstellen (die ik hier helaas niet
één voor één behandelen kan). Wat ál te idealistisch lijkt mij de vraag door den
rapporteur tot ‘voorstanders van examen- en programmadwang’ gericht: ‘Zoudt ge
niet met ons de beste waarborg voor het litteratuuronderwijs hierin willen zoeken,
dat ieder die de loopbaan van taal- en litteratuurleeraar kiest, daartoe toch roeping
in zich heeft’. Ik voor mij zou die vraag niet voluit bevestigend durven beantwoorden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

Helaas, ik heb taal- en litteratuurleeraars gekend, die.... nu ja, misschien wel wat
voor de taal, maar niets merkbaars voor de litteratuur voelden. ‘En ieder die roeping
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in zich heeft hovenier in de gaarde te worden, zal in die gaarde bloemen kweeken’,
zoo volgt in het rapport. (Helaas er zijn er genoeg die liever aardappelen poten!)
‘Maar men late hem de vrijheid om dat te doen naar eigen aard en naar
omstandigheden’. Hierbij begon ik bedenkelijk te kijken, maar gelukkig gaat de
rapporteur voort: ‘Naast vrijheid voor den docent achten wij voor een aesthetisch
litteratuuronderwijs verandering in de opleiding der litteratuurleeraren noodzakelijk.
Hierover nader in het betreffende gedeelte’.
Het is over dit betreffende gedeelte van het rapport, dat ik het tenslotte nog even
hebben wil. Met den geest, de algemeene strekking van dit gedeelte ben ik het geheel
eens. Die strekking is, dat ook de a.s. leeraar in ‘taal- en litteratuur’ veel dieper kennis
moet maken dan dit gewoonlijk geschiedt, met wat van litteratuur het eigenlijke is:
de kunst, de schoonheid. Hij in de eerste plaats moet leeren lezen, en ook voorlezen,
met litterair begrip, met een voordracht, die zonder in het opdringerige
voordragersgenre te vervallen, aan het kunstwerk als zoodanig volle recht doet leeren lezen moet hij immers ook anderen. Alles uitstekend, alleen het middel om
hiertoe te geraken, dat het rapport aanbeveelt, lijkt mij niet zonder bedenking te
aanvaarden. ‘De litteratuur- en de teekenleeraar’ - zoo zegt de rapporteur in 't begin
van zijn kapittel: De Vorming der docenten - ‘worden onvoldoende
filosofisch-aesthetisch onderlegd.’ En wat hij dan eigenlijk wenscht zegt hij vrij
precies, een paar bladzijden verder:
‘Litteratoren (Nederlandsche, zoowel als andere) behooren een bij de wet verplicht
gesteld filosofisch-aesthetisch college te volgen, welk college zou moeten gegeven
worden door een aan den hoogleeraar van de algemeene wijsbegeerte toegevoegde
speciale lector of, wat nog beter en door den omvang van het studievak zeker
gewettigd ware, door een met dat onderwijs belasten hoogleeraar. Deze zou tot taak
moeten krijgen de studenten-litteratoren in te leiden tot de algemeene filosofie,
inzonderheid tot de aesthetica, met speciaal accent op de aesthetica der letteren, tot
historisch-filosofische waardeering der letterkundige kunstwerken, die hun onder de
oogen komen’ enz.
Deze zinnen hebben mij bang gemaakt. Een hoogleeraar of lector (voor hun leven,
of althans tot hun 70e jaar, benoemd?) in de litteraire, neen in de filosofische
aesthetica, met speciaal accent op de aesthetica der letteren - moge God ons er voor
bewaren tot in lengte van dagen! Amen!
Wat zullen de vele, vele filosofen die ons lieve landje tegenwoordig rijk is, dank
zij Bolland en Amersfoort, genieten van deze zinnen in het rapport! De geheele
litteraire kunst, als litteraire aesthetica, bij de filosofie ondergebracht! Men ziet hem
al optreden, te Leiden b.v., een veelbelovenden Bollandist, verkondigend ex cathedra
het woord van den meester over de ‘zielige’ kunst der letteren - de roman:
keukenmeidenlectuur! Men hoort hem al vragen waarom zij ‘hun boek’ niet
meegebracht hebben - hun dikke boek over de aesthetica!
Mag ik mijn bescheiden meening eens zeggen over de woordcombinatie:
filosofisch-aesthetisch? Dit is een contradictio in terminis. Filosofie behoort tot het
gebied van de rede, van de rede alleen; de filosofie (o! mocht het iedereen gegeven
zijn, er zich een gedeelte van zijn leven aan te wijden!) leert ons denken, zuiver
onderscheiden al wat met de gedachte te onderscheiden is; de filosofie is een
zelfstandige geestesbezigheid, die van de wetenschap gebruik maakt en haar leidt
tevens; de filosofie kan zelfstandig vorderingen maken. De aesthetica geenszins! Als
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zij iets is, dan is zij iets proefondervindelijks. Een onderzoek, een begrip en een
inventarisatie. De aesthetica behoort na te gaan wat de kunstenaars aan schoonheid
hebben voortgebracht. Het terrein van de kunst is het geheele leven, de geheele ziel,
en de taak der aesthetica is: te noteeren wat zij daar doet.
Filosofen en kunstenaars hebben elkaar maar zelden goed begrepen en dus maar
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zelden goed verdragen! Als gij een kunstenaar woedend maken wilt, stel dan een
filosoof aan om hem te beoordeelen en over zijn kunst te bedillen!
In het hoofdstuk ‘Tooneelkunst’ beveelt onze rapporteur aan, dat tooneelkunstenaars
voordrachten zullen geven over hun kunst, cursussen, aan de universiteiten b.v., voor
aanstaande litteratuurdocenten. Dat is de manier! Maar waarom zouden dan ook
dichters en prozaisten niet zulke cursussen geven, waarom laat gij ook op dit gebied
den ‘schipper niet over de stormen vertellen, den landman over zijn stieren’? 't Is
waar, dat in de conclusies der commissie bij ‘letterkunde’ de wensch geformuleerd
wordt: ‘ook zouden cursussen, als aangegeven bij tooneelkunst, een gewenschte
aanvulling kunnen blijken’. Maar in het hoofdstuk: ‘Vorming der docenten’ is alleen
sprake van een hoogleeraar, een lector of privaat-docent.... Ik ben zeker, dat daartegen
onder scheppende litteratoren algemeene oppositie rijzen zal.
H.R.

Boekbespreking.
Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische Reyse
van Willem IJsbrandtsz Bontekoe, opnieuw uitgeg. en van aanteek.
voorzien door Dr. G.J. Hoogewerff. Utrecht, A. Oosthoek, 1915.
De geleerde uitgever zegt in zijn inleiding: ‘Dat een boek, hetwelk door het
voorgeslacht met ingenomenheid en bewondering werd gelezen - niet om zijn
schoonen vorm, maar om zijn kloeken inhoud - blijvend in vergetelheid kon geraken,
zou niet anders dan een zeer slecht teeken wezen voor ons tegenwoordige menschen’.
Hij vergist zich daar even. Hij meent het ook zoo niet en hij herstelt zich later.
Kán een inhoud eigenlijk wel kloek zijn? Bedoelt hij soms om zijn belangwekkenden
inhoud? Neen, dat bedoelt hij zeker niet! Hij heeft zeer juist opgemerkt, dat de kloeke
persoonlijkheid van Bontekoe zich in zijn werk uitspreekt. Dit komt natuurlijk
eensdeels doordat onze schipper van zijn eigen wederwaardigheden, van zijn eigen
kloeke daden vertelt. Maar toch, zou een.... laat ons zeggen: onverschillig relaas, een
krantenverslag, van dezelfde daden en wederwaardigheden, denzelfden indruk van
kloekheid maken? Geenszins; en daarvan geeft ook Dr. Hoogewerff zich verderop
rekenschap. De kloekheid zit 'm dus toch wél in den vorm. En daar kloekheid iets
schoons is, is ook deze vorm schoon - niet overal; er zijn gedeelten die louter zakelijk
verslag zijn, maar ook zijn er m o o i e gedeelten.
Let wel, schoonheid is iets subjectiefs; voor mij zijn deze gedeelten mooi, en, als
ik mij niet zeer vergis, óók voor Dr. Hoogewerff. ‘Niet alleen door het verbijsterende
de lotgevallen, maar vooral ook door de wijze waarop ze verhaald worden, is deze
o p z i c h z e l f g e w o n e r e i s (ik spatieer. H.R.) b u i t e n gewoon geworden en
beroemd,’ zegt hij op bl. 4. En op diezelfde pagina: ‘Terecht wijst Prof G. Kalff in
zijn geschiedenis der Nederl. Letterkunde op het ‘onmiddellijke, dat deze reisverhalen
eigen is’ en op den ‘kleinen afstand, die er blijkbaar ligt tusschen indruk en
uitdrukking; - niet zelden voelen wij er het leven nog trillen....’
Ziet u, dat is het toch maar! Een kwestie van inhoud? Ik herhaal Dr. Hoogewerff's
woorden: het is een op zich zelf gewone reis!
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Op bl. 5 zegt onze inleider trouwens zelf: ‘Bontekoe is allerminst stroef in zijn
vorm. Hij bezit de natuurlijke gave, de dingen die hij beleeft op een pakkende manier
neer te schrijven, als hij op de maandenlange reis - die ook veel dagen van mooi en
kalm weer had - rustig in zijn kajuit zich neerzette om zijn journaal uit te werken.
Een kenmerk, dat ons vooral voor dezen verdienstelijken auteur inneemt, is wel dit:
dat hij zich zijn verdienste nergens bewust blijkt. Hij schrijft maar voor het vaderland
weg; doch schrijft voortreffelijk!’
Ziet u? Daar wou ik u maar hebben!
H.R.
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Het Signaal, II, Zomernummer, onder leiding van de kunstgroep ‘Het
Signaal’. N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, Amsterdam.
Het is mij nog niet duidelijk welke richting deze nieuwe ‘kunstgroep’
vertegenwoordigt, nòch welke overeenkomst van geestelijk inzicht deze onderscheiden
kunstenaars heeft bijeengebracht. Ik zie geen verband tusschen Toorop bijv. en Piet
van Wijngaerdt, nòch tusschen Odilon Redon en Maks, evenmin tusschen een artikel
van Dr. H.A. Naber, dat zeer wetenschappelijk gesteld is, en de schilderijen van
Alma, die in reproductie bijna alle kwaliteiten verliezen, die men, door de kleur, in
het origineel kan waardeeren.
Ook de vertegenwoordiging der interieurkunst door Berlage, Van den Bosch, De
Bazel en Van Epen en der kunstnijverheid alleenlijk door Carel J. Begeer is mij even
onbegrijpelijk, daar de eersten toch niet de Nederlandsche binnenhuis-kunst
representeeren en de heer Begeer evenmin de toegepaste kunst, terwijl ook zijn werk
zich niet aansluit bij een ultra-moderne opvatting der moderne Russen, van
Fauconnier, Alma, Van Zeegen of Piet van Wijngaerdt.
Wij zullen dus dit zomernummer alleen moeten beschouwen als een samenvoeging
van zeer opzichzelfstaande kunstuitingen en reproducties naar vrije en toegepaste
kunst, en dan lijkt mij de bijdrage van Dr. H.A. Naber over ‘La Rose de la Somme’
allereerst vermeldenswaard.
Gesteund door wetenschappelijke onderzoekingen reconstrueert hij het voorvenster
van de kathedraal van Amiens, waarin zeer duidelijk de sectio divina na te speuren
valt, komt vervolgens tot de conclusie dat de zoogenaamde Egyptische driehoek, die
men in Egyptische bouwkunst en in de Gothiek heeft meenen op te merken een
onjuistheid is, om te eindigen met: ‘La S.D. peut être éleminée par la mode pour un
certain temps, ce qui rend intéressants les principes et les symboles, c'est leur âge;
et la S.D. est surâgée!’
Avec son â g e , sa v i t a l i t é est extrême, si Reuchlin a eu raison en disant que la
Lettre de Pythagore est le symbole de (ou pour) la jeunesse: ‘hypsilon Pythagorae
juventutis symbolum’.
Naast enkele letterkundige bijdragen van Verwey, Pauwels, Bloem, Danser,
Rikmenspoel e.a. vraagt L. v.d. Swaelmen onze aandacht voor een beschouwing
‘Pour l'architecture’, waarin hij op de herleving in bouw- en interieurkunst wijst en
een kleine voorgeschiedenis ervan geeft.
Met een heftige critiek op het publiek, dat de nieuwe richting in de schilderkunst
niet onbevangen te gemoet treedt, besluit Piet van Wijngaerdt het tekstgedeelte; maar
vergoelijkend wijt hij dit aan de opvoeding der jeugd.
‘Op de school ontbreekt de opvoeding der jeugd in schoonheidszin ten eenenmale.
Dáár verveelt men haar’, zegt de heer v. W., ‘met het teekenen van ijzerdraadfiguren
en vormlooze blokken’.
Ook zijn er ‘onwetende kritici die de nabootskunstvaardigheid verheerlijken’ en
‘als natuurlijk gevolg toont het publiek zich dan ook vijandig tegenover w e r k e l i j k e
kunst.’
Mij dunkt, een duidelijk en helder artikel over w e r k e l i j k e kunst, als wij dáár
bijv. de uitingen der verschillende moderne Russische schilders, wier werken hier
afgebeeld zijn, toe mogen rangschikken, zou al een stap in de goede richting zijn.
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Nu zien wij slechts reproducties van werken waarbij juist de kleur en de
kleurtegenstellingen een zeer voorname rol spelen, zoodat hier een toelichting over
het essentieele dier moderne kunst zeer goed van pas zou zijn.
Op die wijze zou de kunstgroep ‘Het Signaal’ het publiek nader tot zich gebracht
hebben, wat toch blijkbaar de bedoeling van den heer Van Wijngaerdt c.s. is.
Nu is dit Zomernummer zonder leidende gedachte en dat lijkt mij, afgescheiden
van het mooi of leelijk, van het meerdere of mindere kunstgehalte een groote
tekortkoming.
R.W.P. Jr.
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H.F. Bieling.
Bieling is een jonge zoeker; na het impressionisme, niet daaruit voort-gekomen: die in deze kunst meer technische vaardigheid dan innerlijke bewogenheid ziet; niet
voelt, dat in haar het vervluchtigde oogenblik uit de natuur, dank zij een aanschouwen,
dat een doorschouwen is, een hartstochtelijk doorvoelen, tot vastgehouden schoonheid
wordt; aan wiens kunstdrang ook het luminisme niet voldoet; voor wien de groote
lijn, de bouw der dingen, daarin te zeer is verwaarloosd.

H.F. BIELING, PORTRET VAN EEN VRIEND.

Zijn zoeken wil het tegenovergestelde van wat de Marissen, Breitner, Van
Rijsselberghe tot groote kunst heeft bezield. Hij voelt zich van een anderen tijd; hij
is onder andere invloeden opgegroeid; zijn voelen en zijn denken verschillen en
behoeven een anderen vorm van uiting. Schelfhout en Leo Gestel kan men hier te
lande als voorgangers aanwijzen.
Meer met den geest dan met de oogen te leven; aan de gedachte voedsel te geven
door de vizie - dus àldoor de gedachte het eerst. Is of blijft men hiermee schilder?
Zoekende naar den bouw der dingen; er naar strevend dezen krachtig te doen
uitkomen; minder intens ziende dan de impressionisten, vinden zij hun compositie
niet, zooals dezen; maar concipieeren haar, geleid door den geest. Tot de dingen,
welke zij wenschen uit te drukken, behooren de groeikracht, de beweging, het
verglijden van het licht; en zij trachten dit te doen door middel van in elkaar
schuivende kleurvlekken, die hun werk vaak onrustig maken.
Men wil den indruk van de natuur vergeestelijken; uiting geven aan iets als
innerlijke aanschouwing, als gezuiverd, beheerscht gevoel: - werk van bezonnenheid
tracht men te leveren in overwogen vormgeving van lijn en kleurvlekken.
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Voor een tentoonstelling in den huize Van Hasselt te Rotterdam heeft Bieling, met
zijn vriend M.J. Richters een catalogus samengesteld, in welks voorrede men van
dit streven naar vormgeving ziet gewag gemaakt en waaruit ik nog deze woorden
aanhaal: ‘ook in de schildering van den mensch is het doel, het innerlijke in zijn
kenmerkende hoedanigheden naar voren te brengen.’ De hier gereproduceerde, met
potlood geteekende fijne kop, is die van een denker. Voor het besef van den teekenaar
heeft hij met dezen werktrant, meer dan in een gewone teekening, het innerlijke in
het uiterlijke aanschouwelijk gemaakt. De in een gelaat zooveel beteekenende oogen
en zelfs de oogleden en eigenlijk ook de neus zijn gewoon geteekend: de starende
uitdrukking der oogen behoeft niet die van een denker te zijn: er is iets in van
nadenken of van teleurstelling of van weemoed; en dit alles is gewoon weergegeven,
doch aan kin en wangen en voorhoofd en verderen schedel is gewerkt met
verschuivende vlakken, waarbij men denkt aan de afbeelding van een in hout gesneden
kop; en hiermede is voor het besef van den teekenaar het fijne geestesleven, dat woelt
in het brein van den afgebeelde, krachtig gegeven.
Een groote zwart-krijtteekening, M o n d s c h e i n - S o n a t e getiteld, stelt een
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pianist aan het klavier voor. Als elk ander schilder, die uitsluitend dat maakt, waardoor
zijn oogen getroffen worden, heeft Bieling den schoonheidsindruk ondergaan van
het zwarte instrument met de blanke muziekbladen, van den zwarten kop van den
musicus boven de zwarte jas; doch d a a r b i j heeft hij aanschouwd de beweging van
armen en handen, het vastgrijpen in de toetsen; en dit geziene was hem meer, daar
hij hier vond de gedachte. Door het verschuivende in de teekening hiervan, wordt
de hoofdaandacht hier vastgegrepen; gaat bezieling en stuwkracht hier van uit, voelt
men dat een geestelijke strooming door deze ledematen gaat, zielvoller, levendiger
dan mogelijk ware bij een gewoon naturalistische teekening. De stroomingen en
woelingen van de muziekklanken zijn zichtbaar in de ruimte. Zoo is deze teekening
een waarlijk schoone uiting van dit nieuwe streven, dat de vizie geenszins verloochent,
doch er niet genoeg aan heeft.

H.F. BIELING, PORTRET VAN EEN DAME.

Bieling heeft in een vroegere periode aquarellen van cactussen gemaakt, waarin
uitsluitend naar het karakter dezer zonderlinge planten gezocht werd. Hierna is hij
naar stijl gaan zoeken. Vervolgens met liefde tot de natuur teruggekeerd, met behoud
van wat hij aan stijl verkregen had. Zijn landschappen van den allerlaatsten tijd
hebben een schoone rust; het harde gaat eruit. Te Hillegersberg, hoe dicht bij
Rotterdam, vond hij stilte en liefelijke dorpschheid genoeg, om kalmte te krijgen.
De boomen- en bloemenrijke tuintjes liggen er als in het water; aan alle kanten zijn
slooten, en er bij of er achter de groote plassen. Voor moes-, doch ook voor
bloementuinen, is overal met ruimte gewoekerd; zoo vindt men hier dikwijls een
weelde van kleuren en daarbij het karakteristieke van kleinheid en dikwijls van
ouderwetschheid. Blond helder zonlicht, teeder en vriendelijk, schijnt in de tuinen
van deze stille buitenhuizen, die zelf diep-gedoken onder de boomen zich verschuilen.
In de frissche groene grasperken rijzen de rhododendronperken; kamperfoelie omwindt
het netwerk, waarlangs de bloeiende trossen zich dicht opeengedrongen slingeren,
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de geurige kelkjes naar het licht gekeerd, en kleine lage planten kleuren er weelderig
langs de paden.
Bij een donkeren hoek onder de boomen, worden de statig hoog-opsprietende
lupinatrossen als het ware omschudt door die diep-donkere schaduw er achter;
vriendelijk lachen daarvoor de geeltjes van de Oost-Indische kers.
In verscheidene van deze dingen heeft Bieling de vizie van de natuur krachtig en
intens, zuiver weergegeven, zoodat het brok natuur voor ons leeft in frissche bloeien groei- en zonnekracht, levensecht.
In de figuur-doeken heeft hij nog niet de harmonie bereikt. Hevig spreekt er de
drang om de gedachte te uiten, en de fantazie hierin ontwikkeld, de verwerking van
de gedachte, het innerlijke, met het plastische, het zichtbare, is als geheel, als
compositie nog niet evenwichtig; m.a.w. de dingen zijn schooner gedacht dan gegeven.
***
Bieling, Rotterdammer van geboorte, is
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als jongen van 12 jaar bij Poutsma in den Grooten Schouwburg in de leer gekomen.
Met het als decorateur verdiende geld, stelde hij zich in staat den avondcursus van
Nachtweh en Van Maasdijk te volgen; en zoodra hij het materiaal eenigszins verstond,
ging hij als Wanderbursche de wereld in en vond als lid der U n i o n C h r é t i e n n e
in vele steden dadelijk werk. Voor de ontwikkeling van zijn smaak was dit niet juist
altijd nuttig; in de techniek van het schildervak werd hij hier minder bedreven dan
geregeld doorstudeerende; doch voor zijn karakter, de ontwikkeling van zijn innerlijk
was dit telkens opdoen van nieuwe indrukken van groote beteekenis: - een ernstige
natuur vindt in de eenzaamheid van het reizen voor den ernst voortreffelijk voedsel.
A.O.

Glaswerk van de Bazel.

GLASWERK NAAR ONTWERP VAN K.P.C. DE BAZEL

Reeds eenigen tijd geleden liet Corn. van der Sluys te 's Gravenhage glaswerk
zien van K.P.C. de Bazel. Nu is het de kunsthandel ‘De Zonnebloem’ aldaar, die dit
werk tentoonstelt; enkele stalen maar, glazen met en zonder voet, karaffen, een
fruitschaal en vingerkommen, maar dat alles van een zoo puren eenvoud en hooge
distinctie, dat wij hopen op een voortzetting van den door de Bazel ingeslagen weg.
Het glaswerk (te Leerdam vervaardigd) is een verkwikking na de wansmakelijke
artikelen der massa-productie, welke men, door zinledige vormen en zinnelooze
versiering een soort ‘bijzonderheid’ tracht te verleenen, die het groote publiek tot
koopen moet opwekken. Bij de Bazel geldt slechts dit beginsel: elk gebruiksvoorwerp
zoó te maken, dat het de nuttigheid dient in den sobersten en redelijksten vorm, welke
tevens zoo goed mogelijk uiting geeft aan den aard van het gebruik. En zoo maakt
hij een tumbler met iets naar buiten uit gebogen rand en een paar horizontale golvingen
in het glas, die een fijne lichtspeling doen ontstaan, een glas, prettig om in de hand
te hebben, heerlijk om koel, helder water uit te drinken. Zoo ontwerpt hij een wijnglas,
heel eenvoudig, met een paar van die kleine golvingen en dat juist de fijnheid, de
stijl geeft, die wij van zoo'n glas, met kostelijken wijn gevuld, verlangen.
Dit glaswerk heeft den schoonen, rustigen, deugdelijken eenvoud, dien wij zoo
bewonderen in veel voortbrengselen van oudhollandsche nijverheid, dingen, die
toentertijd ook in de eenvoudigste huishoudens te vinden waren. Onze tijd is anders;
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het leelijke voorwerp vindt men bij ons aan smaak zoo diep verarmde volk in al zijn
klassen, het schoone bij enkele rijken of intellectueelen. Glazen als deze van de Bazel
behooren het eigendom te zijn van gansch ons volk.
J.S.

Het naakt. Panoramagebouw, Amsterdam.
Van de door den kunstkring ‘Hollando-Belge’ in den Haag georganiseerde
tentoonstellingen ‘Het Portret’, ‘Het Kind’, ‘Het Naakt’ is alleen de laatste te
Amsterdam herhaald, en wel in het Panoramagebouw. Ik weet niet in hoeverre de
andere onderwerpen door de schilders uit wier werk te dezer gelegenheid stukken
bijeengebracht zijn, alzijdig werden behandeld, m.a.w. of werkelijk een collectie
bijeengebracht was die het onderwerp zoowel als de Hol-
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landsche en Belgische kunst recht deed wedervaren.
Wat ‘het Naakt’ betreft is dit geenszins het geval.
Het schijnt mij althans bijna ondenkbaar dat men met eenige moeite en takt niet
een zeer veel betere verzameling naaktstudies op de ateliers der Hollandsche schilders
had kunnen vinden, en men voelt zich beschaamd als men bedenkt, welken indruk
deze muren wel op een eenigszins terzake kundigen vreemdeling moesten maken.
Er is geen schilder van eenige beteekenis of hij heeft wel eens een goed naakt
geschilderd, en het zou zeer zeker hoogst belangwekkend zijn, vele en velerlei proeven
van zulken aard bij elkaar te zien. Echter, zelfs uit een technisch en schoolsch oogpunt
was hier zeer weinig te waardeeren; er was veel onbeholpens, waarbij de peintuur
of te zwartig of wel te krijterig was geworden om den rijkdom en het lichtende van
de kleur der menschenhuid uit te drukken, en daarnaast even veel dat met eenige
virtuositeit gedaan, geheel berekend was op die poeslievige geliktheid, die het naakt
aan een ordinair soort schoonheidsideaal dwingt te beantwoorden en daarmee
speculeert op een glunder onkieschen smaak. Dat op deze geheele tentoonstelling
nauwelijks één mannelijk naakt aanwezig was, maakt den indruk der laatste categorie
overwegend.
Toch kunnen, gelukkig, uitzonderingen gemaakt. De studie van Haverman behoort
tot het sterkste schilderwerk wat ik van hem zag, zij is weelderig van kleur en
veerkrachtig van bouw. Een oude wat bruine academiestudie van Jacob Maris stak
evenzeer boven het andere uit, en dat deden verder in hooge mate de drie krachtige
naakten van Jan Sluyters, waarvan de zittende figuur, misschien nog het dichtst aan
de schoonheid raakt door de blankheid van de kleur en de zachte vastheid der
vormduiding. Forsch, brutaal en overrompelend van kleurkracht als de beide anderen
zijn, en met alle fijnheid in teekening en schildering van details, is er in den opzet,
in de conceptie iets dat even stuit, iets rauws. Evenwel, men prefereert dezen smaak
en deze opvatting dan toch altijd nog boven de schijnheilig-zoetelijke die in zooveel
anders hier heerscht. Het is er mee als met de wulpsch-satirische prent van Rops, die
hier tusschen de levenden en jongeren een ietwat gezochte plaats vond: ‘Pornocratis’.
Het is beter een instinct op een wat harde en grove wijze te erkennen dan het sissend
te insinueeren. De meer kinderlijk-jolige wijze waarop Grauss met zijn onderwerp
‘de buikdanseres’ omspringt, is evenwel tegenover dit alles waarlijk een opluchting.
De studies van Kuyten, nog niet zuiver genoeg van kleur, toonen niettemin een
zoeken naar weergeven van het licht, en de teekeningen van Heyenbrock, hoewel
niet heel bijzonder, wijzen op ernstig streven. Van te weinig hier kan dit gezegd
worden.
C.V.

Adriaan van Zeegen in het Bureau van Kunsten en Wetenschappen.
Wat eigenlijk dit ‘Bureau voor Kunsten en Wetenschappen’ onderscheidt van een
kunsthandel, weet ik niet, maar zeker is het, dat er te Amsterdam ernstig behoefte is
aan een kunsthandel die werk van jongere en nog niet befaamde kunstenaars laat
zien. En zoo is dit eerste optreden van dit ‘bureau’ als een goede daad te prijzen.
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Want de schilderijen, maar vooral de pastels en teekeningen (de olieverfbehandeling
in de eerste komt mij soms nog wat smoezelig voor) van Van Zeegen geven illusie,
geven in parafrazes op vorm en kleur van dier en plant niet zelden iets visionnairs.
Het affiche, waarmee de tentoonstelling werd aangekondigd, trok mij al dadelijk aan
door de expressieve lijn van de aalachtige visch, die er het midden van vormt
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en door het geheimzinnig-geestig spel der vage lichamen in het fond zoowel als door
de kleur. Onder de zwart-krijtteekeningen troffen me de ‘orchidee’ en de ‘tijgerlelie’;
heel mooi van kleur was ook de ‘zeepolyp’, terwijl er in het schilderij met den uil,
van wien men in het eerst enkel de oogen ziet, die vreemd lichten uit een verdoezelde
omgeving, iets van sprookjesachtigen zachten huiver is. Onder de potloodteekeningen
waren er, die doen zien dat Van Zeegen zich terecht blijft toeleggen op 't zoeken naar
vormerkenning en vormgeving, en oppast, zich niet te zeer te laten gaan - het groote
gevaar bij dit soort van werk, - in een felheid zonder vastheid, die door het organisme
der natuurlijker dingen voorbij te zien, ook in het abstracte mergloos zou blijven.
Bij de soms zeer fraaie kunst-naaldwerken, door Christine van Zeegen, naar zijn
ontwerp vervaardigd, blijkt nog meer dat hij voelt hoe uitgesproken vormgeving niet
gemist kan worden. De schilder moet zich ongetwijfeld wachten voor te groote
opzettelijkheid, en, mochten de kleuren en vormen der bloemen en dieren hem soms
symbolen aan de hand doen, het vooral bij het suggereeren daarvan laten blijven.

ADRIAAN VAN ZEEGEN. LITHOGRAFIE.

De droom moet niet meer zijn dan een droom, iets vaags-ontastbaars, en door de
beteekenis die hij kan hebben er te dik op te leggen, wordt men grof, en krijgt zijns
ondanks een barok en zelfs wat potsierlijk effect. Ik denk hier aan de ‘Orchideeën
als Christus’ - die er toch te zeer naast zijn. Kan de schilder in zijn orchidee iets als
de suggestie van den gekruisigden Heiland ontdekken, dan moet hij ons van zijn
visie zien te overtuigen, zonder dat te preciezeeren wat hij niet gezien kan hebben.
Maar zulke opmerkingen behoeven slechts een enkele maal gemaakt te worden.
C.V.

Tentoonstelling ‘Het kind’, Panoramagebouw.
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Deze tentoonstelling is wel zeer veel beter dan de door den zelfden kunstkring
‘Hollando-Belge’ georganiseerde van ‘Het Naakt’. Er is veel meer verscheidenheid,
zoowel van vermogen als van opvatting en ook van onderwerp. Om maar eens met
de Belgen ditmaal te beginnen, van Edgard Wiethaze is er een gansche reeks
breed-gedane, vroolijke schilderijen, waarvan mij ‘Kind en Poppenwagen’ en vooral
‘Het Vogelnestje’ het meest troffen, zonnig werk. Eenigszins aan Rik Wouters
herinnert ander Belgisch werk, dat van Floris Jespers, maar men vraagt zich af, of
deze vrijmoedige opzet tot iets leiden kan.
Aan de inzendingen van Kever, Rueter, Jan Sluyters, Haverman, zal ik geen
afzonderlijke woorden wijden, men weet, wat
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zij vermogen. Wel komt Willy Sluyter hier zeer goed voor den dag, met knappe,
aangename en rake studies naar een aardig kindje in volle bedrijvigheid; men zou
willen dat er meer in dien geest was, en dat het kinderportret hiertegenover wat
minder veelvuldig voorkwam. Spoor is daarin, naast Rueter, de man, en er is heel
veel charmants in zijn talrijke kinderbeeltenissen; er is prettige karakteristiek, een
smaakvolle voordracht en veel fijns van observatie. Men vermoedt alleen, dat soms
de eenmaal gevonden effectvolle wijze van het weergeven der kinderuitdrukking en
van de zachte kindervormen wel eens te gemakkelijk wordt toegepast. Niettemin is
hij een teekenaar en schilder wien de rappe, levende notitie beter afgaat dan aan
menig ander, en de poesekinderen, die in de lijsten mee kwamen (waarschijnlijk
onbedoeld) zijn even geestig gekarakteriseerd als die der menschen. Het meisje met
witte jurk van Bautz is een deftig schilderij, mooi van opzet en behandeling. Getroffen
werd ik door de schilderijtjes en gekleurde studies van Jonkvr. M. de Jonge, die mij
zeer frisch voorkomen, en die orgineel van manier zijn, vooral de vlugge schetsen,
waarbij met kleur ineens, zeer treffende houdingen zijn gezocht. Een verrassing
waren de van kleur krachtige en flink gebouwde schilderijen van Pollones, vooral
dat kind met de pop, waarin de tegenstelling brutaal maar ook overtuigend is. En
eindelijk moet nog als het opmerkelijkst worden genoemd het werk van Harrie
Kuyten, boerekinderen, in type en kleur zeer goed gekarakteriseerd.

HARRIE KUYTEN. BOERENMEISJE.

C.V.
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VOORGEVEL VAN HET LANDHUIS ‘TALLGÅRDEN’ TE HILVERSUM; DOOR J.W. HANRATH
GEBOUWD IN 1909.
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J.W. Hanrath,
door Ir. Joh. G. Robbers.

J.W. HANRATH.

Het zal een jaar of 13, 14 geleden zijn dat ik met een Delftsch studiegenoot een
architectuurtentoonstelling in de Haagsche Kunstkring bezocht en wij beiden sterk
getroffen werden door het artistieke cachet van de gekleurde gevelteekeningen voor
eenige landhuizen, getrouwe projectieteekeningen, doch door de verre van
conventioneele wijze van opwerking, het gevoelige teekenwerk en de gelukkig
gekozen kleuren dadelijk opvallend. Wat de ontwerper in werkelijkheid wenschte te
bereiken, had hij hier duidelijk en overtuigend op het papier gebracht: zóó, en niet
anders, zou het huis er uitzien. Een perspectief-teekening had het niet beter, wel veel
minder goed kunnen doen; zoo'n teekening wordt te veel een prentje, dat, hoe sober
ook van behandeling, door een dikwijls (al of niet expresselijk) verkeerd gekozen
oogpunt de zaak flatteert of althans anders voorstelt dan ze in werkelijkheid gezien
zal worden.
Waar hadden wij zulk teekenwerk meer gezien? Toonden de knappe aquarellen
van Edwin Lutyens hiermede overeenkomst? Ja, daar moesten wij aan gedacht hebben,
maar dit hier was toch heel wat anders, dit bleef bouwkundige teekening en was zelfs
van een nauwgezetheid, die bijna de laagverdeeling in de baksteengevels gaf. En
niettemin was er geen kwestie van dorheid, integendeel, een groote mate van charme
ging van deze teekeningen en.... van de ontwerpen voor deze landhuizen uit. Was
het laatste niet het geval geweest, we zouden niet zoo gretig naar den naam van den
teekenaar-ontwerper gezocht hebben, - in een hoekje vonden we de handteekening
van J.W. Hanrath, ons toen nog onbekend.
Zijn hier tentoongesteld werk droeg tweeërlei karakter: er was werk in den
Hollandschen Barokstijl en er was zeer modern werk, verwant aan het beste van den
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modernen Engelschen landhuisbouw (Lutyens, Spooner, Stokes) zoowel als aan het
beste van den Hollandschen boerderijbouw.
De groote verdienste van eerstgenoemd werk lag in het feit dat hier geen sprake
was van een póging tot een historische stijlnamaak van iemand, die dezen stijl niet
doorvoelde, - hetgeen steeds op mislukking uitloopt -, maar van een volkomen
vertrouwdheid met dien stijl, waarin de kunstenaar zich geheel ingeleefd bleek te
hebben.
Het was echter vooral het andersoortige werk, dat naar de kennismaking met de
uitgevoerde werken van dezen bouwmeester deed verlangen, daar uit dát werk een
‘nieuw geluid’ klonk.
Nu in den loop der jaren gebleken is dat Hanrath beide richtingen is blijven volgen
en in de eene veel schoons en in
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de andere veel voortreffelijks heeft voortgebracht, daardoor zich doende kennen als
een onzer beste bouwmeesters, is het van belang hem nader in zijn werk, zijn groei
en meesterschap te leeren kennen en daar eenige beschouwingen aan vast te knoopen.

AFB.

1. LANDHUIS ‘DE VELDHOEVE’ TE HILVERSUM, GEB. IN 1898, LINKER AANBOUW GEB. IN 1909.

Hanrath, in 1867 geboren, wilde zeeofficier worden (- ai! die beroepskeuze! -),
werd daarom op een drilschool ‘gedaan,’ maar zakte, - gelukkig -, voor een examen
en ging toen naar de H.B.S. met vierjarigen cursus te Zaandam. In verband met zijn
inmiddels aan den dag gekomen plezier in bouwerij en teekenwerk, liep hij echter
ook deze school niet af, en kwam in de timmermerwinkel, terwijl hij tegelijkertijd
de avondschool voor teeken- en bouwkunst-onderricht onder leiding van Willem
Springer (den vader van Jan Springer) bezocht. In 1887 trok hij naar Berlijn om aan
de T.H.S. aldaar den vierjarigen cursus voor ‘Bauführer’ te volgen. Ofschoon hij
permissie kreeg om eindexamen te doen, kwam het echter niet zoo ver omdat Ludwig
Hoffmann, de bekende Berlijnsche architect, hem toen juist op zijn bureau gebruiken
kon, welk aanbed hij natuurlijk niet afsloeg. Twee jaar werkte hij daar met plezier.
De eerste huizen, die Hanrath na zijn terugkomst in Holland, in 1893, te bouwen
kreeg, zijn van het type, dat in dien tijd in Duitschland voor het nieuwste, het
modernste gold op villabouwgebied: huizen, logisch en zonder kunstgreepjes ter
verkrijging van een beter uitwendig aanzien uit den plattegrond opgebouwd, met
witgepleisterde gevels, waarin de in werkelijkheid of voor het gevoel
kracht-verrichtende onderdeelen gemarkeerd werden door die deelen (- strekken
boven ramen, bogen, kolommen, gevelhoeken -) ongepleisterd te laten en in roode
baksteen uit te voeren. - Ook hier in Holland was dit iets nieuws (Berlage bouwde
in 1893 een soortgelijk huis voor Van Eeden in
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Bussum); de dakbedekking van roode, inplaats van donker-verglaasde of gesmoorde
pannen oordeelde men zoowaar iets bijzonder gedurfds, hoe belachelijk ons dat
oordeel nu ook schijnt.

AFB.

2. VOORGEVEL VAN EEN LANDHUIS TE HELMOND, GEB. IN 1901.

Deze ‘Putz’-bouw bevredigde zijn artistiek gevoel echter niet lang: ‘De Veldhoeve’
(zie afb. 1.), in 1898 gebouwd te Hilversum, zijn woonplaats, is daar om te bewijzen
dat hij de storend-wit gepleisterde gevels hier, in het land van de goede, mooie
baksteen, misplaatst achtte, terwijl bij dit huis tevens getracht werd om door het
geven van geringer afmetingen in de hoogte en door meer nadruk te leggen op de
beteekenis van het dak, aan het brutaal - de - landelijke - omgeving - domineerende
te ontkomen. Naar eenvoud, naar de zoo noodige ondergeschiktheid aan de
omringende natuur, was het streven. Een aanbouw, later voor Jhr. Jan Feith
aangebracht, maakte er geen minder goed geheel van, integendeel. Ook toen reeds
schijnt hij naar de goede Engelsche voorbeelden gekeken te hebben, - in zijn details,
in zijn raamvorm, is dat echter niet te zien.
Veel sterker blijkt die Engelsche invloed uit zijn in 1900 voor den heer van Anrooy
in Hilversum gebouwd landhuis, en het sterkst uit het landhuis te Helmond, van 1901.
Het eerste vertoont reeds het gekoppelde raam, de raamgroep in gestrekten vorm,
waardoor de horizontale lijn gaat domineeren. De opzet is echter nog wat rammelend,
vertoont nog weinig gebondenheid. Wel zit er het landelijke karakter en het bij slechte - weergesteldheid - veilig - geborgenzitten - achter - de - kleine - ruiten (- die
tevens de intimiteit van het interieur verhoogen -) al in. Het tweede (zie afb. 2 en 3)
is door zijn rustige, groote hoofdlijnen, zijn rationeele, uit den plattegrond
voortspruitende raamgroepeering, tot een af en gaaf geheel geworden. Het eenvoudige
dak geeft door zijn kolossaal groot overstek, - als een hand die boven de oógen
gehouden wordt om het hinderlijke van het soms al te scherpe daglicht te ontgaan -,
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een krachtige schaduwwerking op de gevels. - Wanneer men deze schepping vergelijkt
met wat tot op dien tijd (- en later! -) op landhuisbouwgebied gepresteerd werd, dan
mag de bouw van dit huis met recht een daad van belang genoemd worden. Is dit
geen aanval op de zucht naar het pittoreske, het lieve, het riante zoogenaamd,
teweeggebracht door een (onrustig) samenstel van daken en daakjes, erkers, waranda's,
balkons, in samenhang met een sterk onregelmatigen plattegrond? Hiér treedt het
harmonische, het evenwichtige, en het gevoel voor goede verhoudingen op den
voorgrond, elementen, die in den landhuisbouw van zoo'n bijzonder groot gewicht
zijn.

AFB. 3. EETKAMER IN EEN LANDHUIS TE HELMOND, GEB. IN
ONTWORPEN MEUBELEN.

1901, MET DOOR DEN HEER HANRATH

Er zijn menschen, die de natuur ‘grillig’ en ‘zoo vol variatie’ noemen, en daarom
van meening zijn dat veel variatie, aardige vondsten, orgineele ideeën bij den bouw
van een villa of landhuis volkomen op hun plaats zijn. De menschen, die zóó spreken
en denken, zien de grootheid van de natuur niet, - zij zien de groote harmonie niet,
die de kontrasten-voor-het-oog (in vorm en kleur) tot één schoon geheel maakt. Was
er niet van een uiterlijk maar van een innerlijk kontrast sprake, van een schoon en
een onschoon ding, dan was er ook geen kans op harmonie. Maar in de natuur is alles
schoon en goed zooáls het is, omdat dit alles in zich kompleet is en aan zijn bedoeling
beantwoordt. Zúlk een
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harmonie is door geen mensch ooit te bereiken. Zet verschillende soorten van bloemen
bij elkaar in een vaas en ge komt slechts tot enkele combinaties, die uw aesthetisch
gevoel bevredigen, o f s c h o o n e l k d i e r b l o e m e n o p z i c h z e l f m o o i
i s ; met kleurkontrasten durft ge het zelfs nauwelijks aan! Waarom? Als het gekweekte
bloemen zijn, omdat de natuur in elk van hen geforceerd is. Als het wilde bloemen
zijn, omdat zij uit hun natuur-verband gerukt zijn; in een veldboeket doen de bloemen
anders dan op dat veld zelf.

AFB.

4. NUTSSCHOOL TE EINDHOVEN, GEBOUWD IN 1914.

Ook de stemming-voortbrengende licht- en schaduwwerking in het landschap
maakt ons aandachtig, doet het kleine verwerpelijk achten, en den gevoeligen
bouwmeester streven naar eenvoud in de schaduwwerking van zijn schepping.
Het besef van de lichtverstoorbaarheid der harmonie in de natuur, - waarin geen
dissonanten voorkomen -, dwingt den landhuisbouwer tot bescheidenheid,
pretentieloosheid, tot het vermijden van buitensporigheden, die licht aanleiding
zouden geven tot disharmonie. Het gedurfde, de pikanterie, de overdrijving, die bij
den bouw in de stad, in de beweeglijke gevelrij, op haar plaats is, hoort in den
landhuisbouw niet thuis. Hét karakteristieke element in den landhuisbouw moet zijn:
de rust.
Ik gaf deze beschouwing omdat Hanrath zich volop rekenschap blijkt gegeven te
hebben van de genoemde eischen, en zich daardoor als een serieus en fijngevoelig
kunstenaar heeft doen kennen.
Vervolgen wij nog even de geschiedenis van.... zijn landhuisbouw. Want wel heeft
Hanrath eenige stadswoonhuizen, kleine kantoorgebouwen en scholen gebouwd (onder welke laatsten de in 1914 gebouwde Nutsschool met Hoofdonderwijzerswoning
te Eindhoven, - zie afb. 4 -, het best geslaagd mag heeten, daar deze school in al haar
eenvoud een karaktervol gebouw van uitstekende verhoudingen geworden is, zonder
stugheid doch ook zonder overdreven vriendelijkheid -), maar zij vormen slechts
eenvoudig toebereide en onpikante tusschengerechten vergeleken bij zijn welverzorgde
en zeer smakelijke hoofdschotel(s): de landhuizen.
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AFB.

5. ACHTERGEVEL VAN ‘'T HUIS VOORHOUT’ TE ALKMAAR, GEB. IN 1906.

Omstreeks 1900 dan ontving Hanrath van den heer Wurfbain, die pas in Amerika
geweest was, de opdracht om een landhuis voor hem te bouwen in de buurt van
Hilversum. Nu bleek echter dat des heeren Wurfbain's enthousiasme voor veel dat
hij in Amerika gezien had ook de landhuizen in de zoogenaamde ‘Old Colonial style’
betrof, en dat het tot zijn idealen behoorde om in Holland, bakermat van den
genoemden stijl, een huis, in dien geest gebouwd, te bezitten. Begrijpelijkerwijze
was Hanrath daar niet zoo dadelijk voor te vinden, doch bij nadere kennismaking
met de restanten (soms reeds ruïnes) der oudste landhuizen in dien stijl en de goede
navolgingen daarvan, in afbeeldingen, - de heer W. bezat er velen van -, trok hem
de opdracht toch wel aan, getroffen als hij was door de goede opmerkingsgave van
hen, die de Hollandsche Barok in Amerika voor den landhuisbouw importeerden.
Deze stijl toch, statig, rustig en van zeldzaam goede massa- en vormverhoudingen,
deze stijl, waarin het symmetrisch evenwicht een hoofdfactor vormt, past zich
bijzonder goed aan den landschapstijl van groote, goed onderhouden buitenplaatsen
aan, en dit moest dus ook die kolonisten in onze oude buitenhuizen en kasteelen uit
dien tijd getroffen hebben.
Hanrath, conscientieus artist, zette zich aan een diepgaande studie van het
organisme van den Holl. Barok, leefde zich geheel in dien stijl in, tot hij, als geen
ander, meester erover was. En het resultaat van zijn studie, het landhuis ‘Groenendaal’,
biedt zoowel uit- als inwendig het bewijs van zijn meesterschap, van de liefde en
toewijding, waarmee het tot in zijn kleinste details door hem bekeken en verzorgd
werd. Geen profiel van lijst of zuilkapi-
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teel, geen raam- of ruitverhouding, die te wenschen overlaat. Dakvorm en -helling,
steensoort en -kleur, breedte der voegen, dikte en plaats van raam- en deurstijlen,
kleur van het houtwerk, - het is alles juist zooals het zijn moet. Inwendig zijn het de
wandbetimmeringen, de schouwen, de balkplafonds, de trapleuningen en -balusters,
die met de grootste zorg naar den ouden vorm bewerkt zijn.

AFB.

6. LANDHUIS ‘D'OLIJFTAK’ TE HILVERSUM, GEB. IN 1904 (WOONHUIS VAN DEN ARCHITECT).

De bouw van dit landhuis heeft tweeërlei gevolg gehad voor Hanrath, het eene
betreurens-, het andere verheugenswaardig.
Het zeer betreurenswaardige gevolg is geweest dat ‘men’ gecharmeerd is geraakt
door dit landhuis, en opdrachten gevolgd zijn voor tallooze andere landhuizen van
dit zelfde type. - Waarom betreurenswaardig? Omdat dit soort van conservatisme
alleen voortspruiten kan uit een gebrek aan vertrouwen in de hedendaagsche
kunstenaars (hier architecten), in hun talent om iets te maken, dat de schoonheid van
kunstprodukten van oude tijden kan evenaren, of althans in zóóverre kan evenaren
dat het in den kunst-gevoelige een sensatie van schoonheid verwekken kan, en het
verkeeren ermee hem een durend genot geeft. - Dit gebrek aan vertrouwen is niet
billijk, want aan dengeen, die met zijn tijd is meegegaan, aan den modern-voelenden
mensch, den intellectualist, die zich rekenschap geeft van het gebeuren om hem heen
en de wereld mede vooruit helpen wil, kan het streven van de moderne
kunstenaars-archtecten naar een architectuur van eigen tijd, uitbeeldende de ideeën
en behoeften van de tegenwoordige samenleving, en het peil, waarop de moderne
industrie, met zijn tallooze nieuwe bouwmaterialen en -constructies, staat, niet
onsympathiek gebleven zijn, en híj zal erkennen dat door verschillende bouwmeesters
reeds veel bereikt is dat,
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ook wat het voldoen aan schoonheidsbehoefte betreft, bevredigt (en méér dan dat!).
Van dien mensch zou men zelfs mogen verwachten dat hij ook jongeren architecten
wien nog geen kans gegeven werd te toonen wat zij kunnen, die gelegenheid zou
willen geven.

AFB.

7. DETAIL VAN DEN VOORGEVEL VAN HET LANDHUIS ‘D'OLIJFTAK’, GEB. IN 1904.

Toch mag men in de architectenwereld de wereld daarbuiten het gebrek aan
vertrouwen ook weer niet al te kwalijk nemen. Het dient erkend, dat het
sterk-individualistisch karakter van véél moderne architectuur de mogelijkheid van
het verwekken van schoonheids-sensaties bij leeken in de architectuur, ja zelfs bij
architecten, verkleint, en dat alleen door gelijkgestemde naturen, door geestelijk
verwante individuen, de in het bouwwerk gelegde idee navoelbaar is of begrepen
kan worden. Wel zijn er tevens eenige gedecideerde richtingen in de moderne
architectuur aan te wijzen, wel hebben wij in Berlage een bouwmeester, die ‘school’
heeft gemaakt, en worden Berlage en zijn volgelingen beter begrepen, doch aan een
alom begrepen gemeenschapskunst zijn wij nog lang en lang niet toe; hoe zou dit in
de tegenwoordige maatschappij, bij zoo verschillend inzicht en zooveel harden strijd.
ook mogelijk zijn?
De uitstekendeschrij ver over architectuur, Jan Gratama, heeft in zijn lezing bij
de in 1912 gehouden ‘Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming
der schoonheid van Nederland’ (het rapport dezer Conferentie verscheen in druk bij
Wed. J. Ahrend & Zoon's boekhandel en Uitgevers Mij. te A'dam), o.a. het volgende
gezegd:
‘Het is misschien hier de plaats om er den nadruk op te leggen dat de goede
moderne architectuur niet ernaar streeft, origineel te zijn, niet vóór alles tracht iets
nieuws, iets geheel los van het oude te maken. Integendeel nu haar “Sturm und
Drang-periode” voorbij is, streeft zij naar bezonnenheid en zuiverheid.’
Inderdaad, de goede moderne architect doet dit, of beter gezegd: de moderne
architect, die dit doet, heeft eerst recht erop een goed architect genoemd te worden.
Doch er zijn er nog helaas, die de originaliteit en sterke overdrijving als eerste
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voorwaarde voor ‘gespannenheid’ en ‘trilling’ in een kunstwerk stellen, en het
opdringerige en pretentieuse in sommig werk niet willen zien.
Als reeds eerder gezegd zijn die buitensporigheden in den landhuisbouw noch
uitnoch inwendig toelaatbaar. Inwendig niet, omdat het interieur in de allereerste
plaats aan de verschillende behoeften, ook de aesthetische, van den b e w o n e r moet
voldoen, het in de allereerste plaats den bewoner en niet den bouwmeester bevredigen
moet. Moet men daarom den opdrachtgever
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(of -geefster), die zich maar al te dikwijls niet de noodige rekenschap geeft van de
reden van zijn voorkeur, ja soms den eigen kijk geheel mist en slechts napraat en
aan ‘de mode’ meedoet, in alles zijn zin geven? Integendeel, men moet hem leiding
geven, men moet hem.... onderwijzen. - Of Hanrath zich nu wel met genoegzame
kracht verzet heeft tegen opdrachten voor den bouw van landhuizen in
‘Groenendaal’-stijl, en of er afdoende redenen voor hem bestonden om zich ten slotte
gewonnen te geven, omdat hij met de beleering van zijn principalen geen succes had,
- ik twijfel er eigenlijk wel een beetje aan, en onderstel dat hij in het ontwerpen van
de 2de, veel belangrijker categorie van door hem gebouwde landhuizen genoeg
satisfactie voor zichzelf vond om de opdrachten voor Groenendaal-huizen op den
koop toe te nemen, terwijl hij een te concientieus werker is om den bouw der
laatstgenoemde categorie van huizen ook maar eenigszins te verwaarloozen.

AFB. 8. TRAPHAL IN HET LANDHUIS ‘DE BIJLAKKER’ TE LAREN N.H., GEB. IN
VAN EDUARD JACOBS.

1903. TRAPFIGUURTJES

Terugkomende op mijn bewering dat de bouw van ‘Groenendaal’ tweeërlei gevolg
heeft gehad voor Hanrath, vind ik het verheugenswaard genoemde gevolg nog op
nadere aanduiding wachten. Hanrath dan, had door zijn degelijke studie van den
Hollandschen Barokstijl zijn gevoel voor zuivere, mooie verhoudingen, en zijn inzicht
in de waarde daarvan, zeer versterkt. Bovendien had de opvallende harmonie tusschen
onze (en de Amerikaansche) oude buitenhuizen en hun natuur-omgeving hem
algemeene conclucies doen trekken omtrent de in het landhuisontwerp te brengen
factoren: groote lijnen, goede massa-groepeering, eenvoudige silhouetwerking,
symmetrisch (nog met een vraagteeken) evenwicht, fijnheid, eenvoud. Van het feit,
dat de situatie nadere eischen stelt, gaf hij zich natuurlijk volkomen rekenschap.
Dat hij van zijn meerder begrip der bekwaamheid, die de landhuisbouw van den
bouwmeester vraagt, nu ook zou gaan profiteeren bij het maken van die
landhuis-ontwerpen, waarin hij geheel zijn eigen gang kon gaan, is van zelf sprekend.
Goed op weg als hij blijkens het landhuis te Helmond reeds was, zou zijn ongeveer
tegelijkertijd met ‘Groenendaal’ gebouwd eigen woonhuis ‘D'Olijftak’ (zie afb. 6 en
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7) een aan den Hollandschen boerderijbouw verwanten moderne conceptie worden,
waarin de genoemde factoren aanwezig zijn, behalve dan de volkomen symmetrie.
Het Engelsche element bleef in den gekoppelden raamvorm (gevolg van
betrekkelijk-geringe verdiepinghoogte en daardoor vrij lage ramen) hangen, doch
overigens heeft dit huis een echt-Hollandsch cachet, voornamelijk veroorzaakt door
het
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mooie baksteenmateriaal en den vorm van het met Hollandsche pannen gedekte, aan
beide zijden laag-afhangende dak. Het horizontalisme, de gestrekte en tevens gedrukte
vorm, is hier een factor, die het breede, vaste staan, die rust uitdrukt, en waardoor
het huis, van verre gezien, bescheidenlijk verscholen gaat in het omringde hout, en
als wegduikt onder zijn beschuttend dak.

AFB.

9. TRAPHAL IN HET LANDHUIS ‘GROENENDAAL’ TE HILVERSUM, GEB. IN 1905.

Die geringe verdiepinghoogte en gedrukte raamvorm is er heel moeilijk bij de
Hollanders in te krijgen. Zij zijn zoo lang trotsch geweest op hun hooge kamers en
tot het plafond reikende schuiframen, dat zij met veel aplomb beweren in zulke lage
vertrekken niet vrij genoeg te kunnen ademhalen en steeds met de kreet van ‘ik wil
licht en lucht in mijn huis’ aankomen. Er zijn er velen, die men noodzakelijk eenigen
tijd lang in een huis als ‘D'Olijftak’ moest doen logeeren, om hun vooroordeel en
koppigheid te overwinnen, en hen tot de erkenning te brengen dat in een betrekkelijk
laag vertrek met ramen, waarboven de wand zich voortzet, om dan over te gaan in
het ‘dak boven 't hoofd,’ een stemming hangt van intimiteit en een rustig, vlak licht,
waarnaar men in hooge en niet tevens zéér ruime kamers doorgaans te vergeefs zal
verlangen, en dat ‘bedomptheid’ daar absoluut geen gevolg van behoeft te zijn.
Ook de goede (wand-)verhoudingen, waarop het binnen even goed aankomt als
buiten, worden door een te groote hoogte van het vertrek geschaad.
Hanrath, die zich ook in het interieur den fijngevoelige op het punt van
verhoudingen toont, accentueert daarom de horizontale lijn vooral daar, waar haar
werking aan het euvel van te groote hoogte tegemoet moet komen, en wel door het
aanbrengen van
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zware, lange moerbalken, breede trapbordessen, hooge lambrizeeringen (die de
horizontale lijn op- of boven ooghoogte brengen), enz. - Maar wij hadden het
voorloopig nog over het exterieur. Wat het schoonheidzoeken in het evenwicht van
massa's (raamgroepen, schoorsteenen) in den gevel betreft, is Hanrath bij de
landhuizen, waarvan de bouw op dien van ‘D'Olijftak’ volgde, nog een stap verder
gegaan, n.l. naar het volkomen symmetrisch evenwicht. Dat die stap echter werkelijk
een stap vooruit is geweest, moet ik betwijfelen, en Hanrath is dan ook nóg later
dikwijls weer teruggekeerd tot het niét strikt-symmetrische (zie den voorgevel van
het landhuis ‘De Wilde Zwanen,’ afb. 11). Het kan niet ontkend worden dat de
symmetrie een wel wat al te gemakkelijk middel is om harmonie en rust in een gevel
te krijgen en de evenwichtigheid, als resultaat van een massa-waardebepaling van
uit den geest en het gevoel, op hooger plan staat. Bovendien speelt die
evenwichtigheid (- al dan niet door de strikte symmetrie verkregen -) bij lange, zeer
gestrekte gevels niet eens zoo'n groote rol, daar zoo'n gevel in zijn geheel te overzien
tot de onmogelijkheden behoort (tenzij op zeer grooten afstand), en het oog zich dan
hecht áan- en harmonie zoekt ín gevelpartijen. - Ook door een gevelbegroeiïng, factor van niet te verwaarloozen belang en méewerking, waarop gerekend mag worden
-, raakt men het algemeen overzicht al gauw kwijt.

AFB.

10. HAL IN HET JACHTHUIS ‘OLAERTSDUYN’ TE ROCKANJE, GEB. IN 1910.

Voor den voorgevel van het landhuis ‘Tall-Gården,’ in 1909 gebouwd (zie
buiten-tekstplaat) moet ik, wat betreft mijn bezwaar tegen het strikt-symmetrische
evenwicht, echter een uitzondering maken. Hier valt niet te overwegen, hier
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valt te ondergaan - te ondergaan de oneindige charme, die van dit in al zijn eenvoud
sublieme staaltje van landhuisbouw, zooals die wezen moet, uitgaat, en waarmee
Hanrath voorgoed zijn naam van zéér fijnvoelend en groot kunstenaar gevestigd
heeft. Aan dit landhuis is alles goed, ja, uitmuntend: verhouding van massa's (-dak
tegen muurvlakken, middenpartij van den voorgevel tegen de rest daarvan, vóor-tegen
zijgevel), verhouding van onderdeelen op zichzelf, van muurvlakken tot openingen
(ramen), de kleurenkeuze...., - het is een ‘voldragen’ kunstwerk, dat door zijn zuiver
en natuurlijk organisme als op deze plek gegroeid staat, één met de omgeving, waarin
het niet gemist kan worden.

AFB.

11. LANDHUIS ‘DE WILDE ZWANEN’ TE LAREN N.H., GEB. IN 1911.

De witte kozijnen en boeilijsten, de sterkgroene luiken en ramen (met hun
uitstekende ruitverdeeling, niet te grof en niet te fijn van schaal), het Utrechtsche
keurrood van het muurwerk, de gegolfde roode Friesche pannen geven een zeer
mooie kleurenharmonie (door overeenstemming en door kontrast) onderling en met
de omgeving. Het middenpartijtje van den voorgevel is een brokje architectuur,
zooals er weinige gevonden worden.
Wat hierna nog van andere, vroegere of latere landhuizen van Hanrath te zeggen,
waarom die hier nog te gaan ontleden en bekritiseeren? Men oordeele zelf nog naar
andere foto's bij dit artikel gereproduceerd, maar hoe men ook getroffen moge worden
door de klassieke schoonheid der gevels van een huis als dat te Alkmaar (‘'t Huis
Voorhout,’ zie afb. 5), in den Hollandschen Barokstijl, of door de voornaamheid van
het jachthuis in Old Colonial Style te Rockanje (zie afb. 12), hoe groot ook de
appreciatie voor werk als dat moge zijn, de grootste waardeering komt ontegenzeglijk
toe aan de landhuizen, waarvan Hanrath levende, moderne kunstwerken heeft gemaakt
en waarin hij getoond heeft zichzelf te kunnen zijn,
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iets zeer-eigens te kunnen geven. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de interieurs dier
twee categorieën van landhuizen. Men bezie in dit verband de foto van de eetkamer
in het landhuis te Helmond (afb. 3) en die van de traphal in het jachthuis te Rockanje
(afb. 10). In deze beide interieurs valt schoonheid te genieten, maar schoonheid van
geheel verschillenden aard. In het eerstgenoemde interieur leeft de kunstenaar die
deze schoonheid schiep. Het is zíjn geest, zíjn intellect en zíjn gevoel dat van buffet,
tafels en stoelen gebruiksvoorwerpen van weloverwogen en voor een ieder
verstaanbare constructie en bedoeling maakte, mooi van verhouding en sierlijk van
lijn. De betimmering, de intimiteit verhoogende zithoek bij den open haard, de in de
lichtgetinte wanden ongepleisterd gelaten baksteenen onder de einden der moerbinten,
- even uitdrukking gevend aan het door den muur gedragen zijn dier balken -, het is
alles zíjn, individueel werk. - In het laatstgenoemde interieur leeft de geest van
vergane tijden, die, - hoe goed begrepen ook door den bouwmeester, die de schoonheid
dier tijden herschiep -, niets gemeen heeft met den geest van dézen tijd, welken
laatsten de kunstenaar van dezen tijd heeft uit te beelden.

AFB.

12. JACHTHUIS ‘OLAERTSDUYN’ TE ROCKANJE, GEB. IN 1910.

Voor dit interieur moesten passende meubels gezocht, of.... gemaakt worden, Wat
hiervan te denken? Iets, dat neerkomt op hetgeen de architect de Clercq in het
weekblad ‘De Amsterdammer’ van 19 Maart '16 schreef over de tegenwoordig door
velen ingeslagen richting bij het inrichten van hun huis, met name: meubileering met
antieke of namaak-antieke meubels:
‘....Wel verre van in te zien dat een zoodanige richting blijk geeft van weinig
originaliteit, weinig pulseerend leven, weinig vertrouwen in persoonlijk inzicht en
eigen tijd, - wordt deze weg ingeslagen om een zekere algemeene ontwikkeling, een
zekere familie- en kunst-traditie voor te wenden. Het verzamelen van fraaie
voortbrengselen der oude kunstnijverheid is verdedigbaar, doch reeds zeer moeilijk,
omdat er wel degelijk ook leelijk-antiek bestaat, omdat er veel zwendel onder
voorkomt en bovendien het moderne leven aan die voorwerpen dikwijls andere
eischen stelt dan waaraan zij kunnen voldoen. Veel minder waarde is nog te hechten
aan gecopieerde oude bouw kunst of kunstnijverheid, al zijn deze ook gevolgd naar
de beste voorbeelden, hetgeen o.m. hieruit blijkt dat een kunstzinnig man wel zal
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nalaten op het gebied van schilder- en beeldhouwkunst zich te omringen met copieën
van oude meesters. Is het niet duidelijk dat de zusterkunsten bouwkunst en
kunstnijverheid dezelfde maatstaf mogen eischen?’
Wat er echter ook van Hanrath's niet steeds volgehouden modern streven te zeggen
valt, - al zijn werk, hetzij modern, hetzij naar oude voorbeelden gemaakt of daarop
direkt geïnspireerd, geeft eenzelfden indruk van welverzorgdheid en van
weloverwogenheid. Dat het weloverwogene een gemis aan
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spontaniteit, aan pikanterie en daardoor een zekere mate van gelijkgestemdheid
meebrengt, werd door de Clercq in het zooeven aangehaalde artikel (over het werk
van de Bazel) duidelijk in het licht gesteld. De overwogenheid is namelijk ook van
de Bazels werk een der meest opvallende kenmerken, en het is niet alleen in dit, belangrijk -, opzicht dat Hanrath's werk aan dat van de Bazel verwant is. De groote
mate van vakkennis, de degelijkheid en het fijn gevoelvoor verhoudingen, zijn alle
kenmerken van beider werk.
Het is daarom dat, - afgezien van het principieel betreurenswaardige van het feit,
dat de kooper van ‘De Maerle’, een zeer mooi landhuis door de Bazel gebouwd, de
gewenschte kleine verbouwing daarvan niet aan de Bazel zelf opdroeg -, deze
bouwmeester wel heel blij mag zijn dat dit werk aan niemand minder dan Hanrath
opgedragen werd. Moge echter Hanrath zulke stofopjagende opdrachten voortaan
bespaard blijven, en moge het hem gegeven worden in de ontwerpen voor veel nieuw
en belangrijk werk steeds zichzelf te zijn.

AFB.

13. INGANG VAN HET LANDHUIS ‘ZOMERWEELDE’ TE HEERLEN, GEB. IN 1913.

Den Haag, Juli 1917.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

175

Oud-Peruaansch aardewerk in 's rijks Ethnographisch museum*)
door dr. J.P.B. de Josselin de Jong.
I.
Inleiding. Stijlen.
Toen in 1532 het vernielingswerk der Spaansche veroveraars onder Pizarro met het
bloedbad van Cajamarca†) zijn aanvang nam, vormde

FIG. 2. BEELDHOUWWERK VAN DE MONOLITHISCHE POORT TE TIAHUANACO (MET TOESTEMMING VAN
DEN SCHRIJVER OVERGENOMEN UIT: A. POSNANSKY, EINE PRAEHISTORISCHE METROPOLE IN
SÜDAMERIKA).

het tegenwoordige Peru het middenstuk van het groote Inka-rijk dat zich noordwaarts
uitstrekte tot den Rio Ancasmayu in Ecuador en met zijn zuidwestelijken uitlooper
den Rio Maule in Chile bereikte. Aan de westzijde begrensd door de Stille Zuidzee,
aan den oostkant door het laagland ten oosten van het Andesgebied, omvatte het dus,
behalve het hedendaagsche Peru, gedeelten van Ecuador, Bolivia, Argentina en Chile.
Ten tijde van de verovering vertoonde een groot gedeelte van dit reusachtige rijk
een betrekkelijk homogene beschaving, maar het spreekt vanzelf, dat eenvormigheid
van cultuur over een gebied van zulk een uitgestrektheid moeilijk oorspronkelijk kan
zijn. Kan men dit al a priori vaststellen, bewezen wordt het door al wat wij uit de
*) De fraaie verzameling waarvan schrijver dezes zich voorstelt den lezers van dit tijdschrtft
een denkbeeld te geven, is nog nooit in haar geheel beschreven. Ruim 7 jaar geleden is het
grootste gedeelte van de toen aanwezige collectie op verzoek van wijlen Dr. Schmeltz
gecatalogiseerd door Dr. W. Krickeberg, assistent aan het Museum für Völkerkunde te Berlijn.
Deze catalogus is echter nog niet gepubliceerd en bovendien is de Leidsche collectie enkele
jaren geleden opnieuw verrijkt met een belangrijke schenking, n.l. een mooie verzameling
bont en zwart (Chimu-) aardewerk uit het Chicama-dal nabij Trujillo, waarvan evenmin een
geïllustreerde beschrijving bestaat. Vooral de interessante Chimu-keramiek (zie beneden) is
thans te Leiden uitstekend vertegenwoordigd.
†) Zie Prescott, History of the conquest of Peru, deel II, blz. 54 vlgg. Ten einde verwarring te
voorkomen is aan de conventioneele (Spaansche) spelling der plaats- en volksnamen
gewoonlijk niets veranderd. C wordt dus uitgesproken als k, ch ongeveer als tsj, ll als lj, u
als oe enz.
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historische overlevering kunnen leeren en door de resultaten van het archaeologisch
onderzoek. Beiden werpen een zeker licht op de voorgeschiedenis van het Inka-rijk
en het zal, tot beter begrip van hetgeen bij ons onderwerp ter sprake moet komen,
noodig zijn, bij beiden een oogenblik stil te staan.
Inheemsche oorkonden of kronieken, dateerende van vóór de Spaansche
overheersching, zijn tot nu toe niet gevonden. Wel is het zoo goed als zeker, dat de
oude
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FIG. 1. OUD-PERUAANSCH WEEFSEL. (MET TOESTEMMING VAN DE REDACTIE OVERGENOMEN UIT
BAESSLER-ARCHIV 1).
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Peruanen een soort hieroglyphen- of figurenschrift bezaten, maar met de weinige
sporen die daarvan gevonden zijn, valt op het oogenblik nog niets te beginnen.
Evenwel bestond er een bepaalde klasse van ambtenaren, die speciaal belast waren
met het vastleggen der historische gebeurtenissen. Volgens leden der Inka-familie
werden die gebeurtenissen in den vorm van verhalen en liederen uit het hoofd geleerd
en van geslacht op geslacht mondeling overgeleverd.

FIG.

3. TIAHUANACO-AARDEWERK; VGL. FIG. 4.

Daarbij werd gebruik gemaakt van zekere mnemotechnische hulpmiddelen: op
hout aangebrachte schilderingen en het zoogenaamde K i p o e of knoopenkoord. Dit
laatste werd reeds door de Spaansche veroveraars aangetroffen en ook later zijn bij
opgravingen nog herhaaldelijk kipoe's te voorschijn gekomen. Zij bestaan uit een
koord waaraan een aantal verschillend gekleurde touwtjes met knoopen erin zijn
vastgemaakt. Het aantal knoopen in ieder touwtje geeft een getal aan en de kleur van
het touwtje schijnt afhankelijk te zijn van het onderwerp waarop het getal betrekking
heeft. De kipoe's werden vooral voor administratieve doeleinden gebruikt, maar het
is mogelijk, dat zij ook bij het registreeren der historische gebeurtenissen op de eene
of andere wijze werden aangewend. Van de boven vermelde schilderingen op hout
is totnogtoe niets gevonden, maar wel heeft de studie der groepsgewijze gerangschikte
teekens en figuren op Oudperuaansche weefsels (fig. 1) althans dit resultaat
opgeleverd, dat in deze afbeeldingen, die dikwijls met mythologische voorstellingen
in verband staan, zekere, telkens terugkeerende, conventioneele figuren een bepaalde
beteekenis hebben. Dit is alles wat ons omtrent inheemsche ‘geschiedschrijving’
bekend is. Het is weliswaar weinig, maar in elk geval staat het vast, dat de oude
Peruanen mnemotechnische hulpmiddelen kenden en dat zij er prijs op stelden, de
historische overlevering voor de vergetelheid te bewaren.
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FIG.

4. GESCHILDERD ORNAMENT OP DE GROOTE KRUIK AFGEBEELD IN FIG. 3.

Tijdens en na de verovering nu is die mondelinge overlevering door verscheidene
personen opgeteekend. Spaansche krijgslieden die, niettegenstaande hun fanatisme,
getroffen werden door de grootschheid van die hun volkomen vreemde cultuur die
zij kwamen vernietigen, priesters die, juist tengevolge van hun blinde dweepzucht,
niet na konden laten uit te weiden over de afschuwelijke afgoderij, rechtstreeks af-
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komstig van den duivel, waartegen zij te kampen hadden, rechtsgeleerden,
onmiddellijk na de verovering uit Spanje gezonden om de inheemsche wetten te
bestudeeren en in verband daarmede de administratie van het veroverde gebied te
regelen, - zij allen hebben bijgedragen tot het merkwaardige geschiedverhaal dat ons
de wording en de lotgevallen van het Inka-rijk, althans in groote trekken, schildert.
Ook aan twee mestiezen, den bekenden Garcilasso de la Vega, zoon van een Spaansch
edelman en een Inka-prinses, en Blas Valera, wiens moeder tot den hofkring van den
te Cajamarca verraderlijk vermoorden Inka Atahoealpa behoorde, danken wij
belangrijke geschriften over de geschiedenis en beschaving van het Inka-rijk. En ten
slotte verdienen ook als bronnen vermeld te worden de werken van twee ontwikkelde
volbloed-Peruanen, die omstreeks het begin van de 17e eeuw hun lezing van de
overlevering te boek stelden.
Het spreekt van zelf, dat de historische overlevering, zooals wij haar uit deze
bronnen leeren kennen, met allerlei mythische en legendarische elementen vermengd
is. Sommige geleerden verwerpen dan ook alles uit deze traditie wat op den tijd vóór
de Inka-periode betrekking heeft als grootendeels legendarisch en geheel buiten het
bereik der wetenschappelijke kritiek liggend. Aanderen zijn minder skeptisch en
meenen dat ook dit gedeelte der overlevering een in hoofdtrekken betrouwbaar beeld
geeft van de verschillende perioden die aan het Inka-tijdperk zijn voorafgegaan en
de gewichtigste gebeurtenissen in elk dezer perioden. Het naar hun meening vrijwel
betrouwbare verhaal dat na aftrek van alles wat klaarblijkelijk mythisch is overblijft,
komt nu hierop neer. In een zeer ver verleden moet een zekere stam of ‘clan’, van
het Cuzco-dal uit, langzamerhand een groot gedeelte van het latere Peru onder zijn
heerschappij hebben gebracht. Dit rijk moet onder het wijs en krachtig beheer van
twee opeenvolgende dynastieën verscheidene eeuwen lang een bloeiend bestaan
hebben gevoerd, totdat het eindelijk, tengevolge van herhaaldelijke invallen van
vijandige stammen, ineenstortte en de heerschende dynastie haar heil moest zoeken
in de vlucht. Zij vluchtte naar een streek genaamd Tampoe-tokko (lett.
‘Herbergvenster’), niet ver ten Zuiden van Cuzco, waar zij met een klein aantal
volgelingen den traditioneelen godsdienst en de aloude beschaving bleven handhaven.
Zoo bleef hier het laatste overblijfsel van die eeuwenoude cultuur bewaard, terwijl
overal elders de bevolking verwilderde en de vroegere, waarschijnlijk vrij
hoogstaande, godsdienst door allerlei meer primitieve uitingen van het religieuze
leven werd verdrongen.
Met den val van het oude rijk eindigt de eerste periode. Hoelang die geduurd heeft,
is niet uit te maken. De overlevering vermeldt 64 vorsten, maar het is volstrekt niet
zeker dat de regeering steeds van vader op zoon is overgegaan, zoodat het zeer
gewaagd zou zijn de conclusie te trekken dat het rijk althans 64 generaties oud moet
zijn geweest.
De tweede periode is die gedurende welke het oude heerschersgeslacht, van uit
hun rijkje Tampoe-tokko, langzamerhand kleine stukken van het oude rijk begon te
heroveren, totdat het eindelijk, nadat meer dan 20 vorsten achtereenvolgens aan de
regeering waren geweest, er in slaagde het Cuzco-dal opnieuw aan zijn gezag te
onderwerpen.
Verder heeft de oude dynastie het niet kunnen brengen. Den wederopbouw van
het oude rijk te voltooien, ja, de onbetwiste heerschappij van Cuczo's vorsten tot ver
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buiten de vroegere grenzen uit te breiden, was weggelegd voor een ander
vorstengeslacht, dat nu de macht in handen kreeg, dat der Inka's.
Het verhaal hoe de eerste Inka door een handig opgezette intrigue van zijn moeder
den troon verwierf, is duidelijk genoeg, maar
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dat verhaal maakt ons niet veel wijzer. Wie de Inka's waren, waar zij oorspronkelijk
thuis hoorden en of zij in eenigerlei betrekking stonden tot de voorafgaande
dynastieën, dat alles ligt in een zwijgend verleden verborgen. Zeker is, dat zij
nagenoeg dezelfde taal spraken als de Kechua-stammen van Centraal-Peru, die zij
het eerst onder hun macht hebben gebracht, welk dialect zij later, toen hun rijk zich
meer en meer uitbreidde, ook in die streken waar andere talen inheemsch waren, als
officieele rijkstaal hebben ingevoerd. Hieruit blijkt wel, dat de streek waaruit zij
direct afkomstig waren, niet heel ver van Cuzco, het uitgangspunt hunner
veroveringen, moet worden gezocht. Na het Cuzco-dal onder hun gezag te hebben
gebracht, wendden zij zich naar het gebied rondom het Titicaca-meer (op de grens
tusschen Z.O. Peru en Bolivia), waar zij in den machtigen - eveneens
Kechua-sprekenden - stammenbond der Colla's een gevaarlijken nabuur hadden. Niet
zonder moeite gelukte het hun deze stammengroep te onderwerpen, een feit van
beteekenis, daar nu de weg naar het Zuiden voor hen openlag. Toch bleef het
voorloopig bij een expeditie naar Tucuman (in Chile); de eigenlijke verovering van
het Chileensche gebied dat bij de komst der Spanjaarden deel uitmaakte van het
Inka-rijk, heeft eerst veel later plaats gehad. De chronologische volgorde der
verschillende veroveringstochten staat niet volkomen vast.

FIG.

5. VEELVORMIG ZWART AARDEWERK UIT HET KUSTGEBIED (LAAT CHIMU).

Evenwel is het zeer waarschijnlijk dat op de onderwerping van het Colla-gebied de
periode volgt, waarin het rijk onder de verwoede aanvallen van een groote
stammengroep onder leiding der krijgshaftige Chanca's, ten N. en N.W. van Cuzco,
zijn ondergang nabij geweest is. Ook nu echter zegevierde ten slotte de weergalooze
dapperheid van een Inka. Het leger der Chanca's werd vernietigd, de stammenbond
waarvan zij de kern vormden was daar-
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mee opgelost en diezelfde Inka, een nog jonge man, kon nu die reeks van veroveringen
beginnen, die de macht en het aanzien van het rijk tot een nooit gekende hoogte
zouden doen stijgen. Van uit het Chanca-land bracht hij eerst, langzaam maar zeker,
het geheele Andes-gebied tot aan Cajamarca onder zijn heerschappij. Reeds hierbij
bleek ook de onderwerping van het kustgebied dringend noodzakelijk, want de
heerscher van het Cajamarca-gebied werd ondersteund door de bewoners der kust
dalen in de buurt van Trujillo. Zoodra dan ook het bergland bij het rijk was ingelijfd,
werd een aanvang gemaakt met de verovering van de kuststreek. Dit gebied, een
smalle, bijna overal volslagen droge woestijnstrook, bewoonbaar alleen daar waar
de van het gebergte afstroomende rivieren kleine oasen vormen, was bewoond door
een krijgshaftige bevolking met een hoogstaande, vrijwel gelijksoortige cultuur. Zij
vormden evenwel niet één stam, ook niet één stammenbond, maar was onder
verschillende heerschers over de bewoonbare kustdalen gegroepeerd. Zoo vormden
Ica, Nasca, Pisco in het Zuiden één groep en stond Chincha, ten Noorden daarvan,
onder een anderen vorst. Verder noordwaarts werd de eerstvolgende groep gevormd
door de dalen tusschen Chincha en Pachacamac, welke groep aan de noordzijde
begrensd werd door het gebied van een machtig heerscher, dat zich uitstrekte van
Pachacamac tot Huaman. Uit een religieus oogpunt was dit koninkrijk het belangrijkste
van allen. Pachacamac was een godheid, volgens sommigen een ‘vischgod’, die het
geheele kustgebied langs vereerd werd en op de naar hem genoemde plaats een
grooten tempel had. Dat de vereering van deze godheid een belangrijke rol speelde
in het religieuze leven der kustbewoners, blijkt reeds hieruit, dat de Inka's ook na de
verovering dezen cultus hebben laten voortbestaan: het eenige wat zij deden om ook
hier den zonnecultus ingang te doen vinden was het bouwen van een zonnetempel
op het bovenste terras van het bestaande bouwwerk. Machtiger en grooter nog dan
dit gebied was het noordelijkst gelegen rijk, dat zich uitstrekte tot Trujillo en bekend
staat onder den naam van Chimu. Hier ondervonden de Inka-troepen dan ook den
hardnekkigsten tegenstand en het valt zelfs te betwijfelen of zij de verovering van
het kustgebied ooit volbracht zouden hebben, als zij er niet in geslaagd waren, zich
van de irrigatie-kanalen meester te maken die, met de rivieren, zekere gedeelten der
dorre kuststrook geregeld van water voorzagen.

FIG.

6. ZWART CHIMU-AARDEWERK; TYPE CAJAMARCA.
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De onderwerping van het kustgebied bracht het Inka-rijk zoo niet zijn grootste
dan toch zijn belangrijkste uitbreiding. Wat daarna nog in het Noorden en het
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Zuiden veroverd is, stukken van Ecuador en Chile, is van minder belang, ook al
doordat deze gebieden te kort deel van het rijk hebben uitgemaakt om er geheel in
op te kunnen gaan. Wat ten Oosten van de Andes is uitgericht kan men zelfs geen
verovering noemen: het eenige wat hier bereikt werd is het tot stand komen van een
geregelden ruilhandel tusschen het Inka-rijk en zekere stammen van het
Amazone-gebied.

FIG.

7. BESCHILDERD INKA-AARDEWERK; HOOGLAND VAN ZUID-PERU.

Met de merkwaardige organisatie van het Inka-rijk kunnen wij ons thans niet
bezighouden. Slechts dit zij even aangestipt, dat de bewonderenswaardige inrichting,
die zelfs indruk maakte op Spaansche rechtsgeleerden en gouverneurs, niet g e h e e l
e n a l een schepping der Inka's was, althans niet in dien zin dat zij met al het vroeger
bestaande brak. Veeleer bestaat de verdienste van dit geniale heerschersgeslacht
hierin, dat zij de maatschappelijke organisaties van een groot aantal stammen of
stammenbonden - sommigen zou men ‘staatjes’ kunnen noemen - zonder het bestaande
omver te werpen, juist zooveel wisten te wijzigen, dat zij zich gemakkelijk en
volkomen in het centraliseerende regeeringssysteem lieten invoegen. Vóór alles
waren de Inka's politici; vechtersbazen waren zij pas in de tweede plaats, al kan niet
worden ontkend dat ruw geweld meermalen den weg moest banen voor politiek
beleid.
Blijkt nu reeds uit deze schets van de historische overlevering, dat de geschiedenis
van het Peruaansche rijk geenszins samenvalt met die der Inka-dynastie, dat veeleer
vermoedelijk reeds eeuwen voordat de Inka's op het tooneel verschenen, een oud
cultuurrijk moet hebben bestaan, dat ook veel later nog de jonge Inka-dynastie bij
haar veroveringen volstrekt niet uitsluitend met onbeschaafde stammen te doen had
en het dus niet valt te betwijfelen, dat ook onmiddellijk vóór de Inka-periode althans
eenige centra van een hoogere cultuur moeten hebben bestaan, - nog duidelijker
wordt dit als wij nagaan wat de belangrijkste resultaten van het archaeologisch
onderzoek ons hieromtrent mededeelen.
Op verschillende punten van Peru zijn ruïnes gevonden die ongetwijfeld van lang
vóór de Inka-periode dateeren. Zoo bijv. de megalithische bouwwerken van het
binnenland, die voor de Inka's even raadselachtig waren als voor ons. Deze zijn
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opgetrokken uit reusachtige, zonder eenig voegmiddel op elkaar gestapelde
steenblokken. Is het op zich zelf al raadselachtig hoe die vroegere bouwmeesters met
hun toch zeker gebrekkige hulpmiddelen zulke gevaarten hebben kunnen hanteeren,
nog bewonderenswaardiger is de zeldzame nauwkeurigheid waar-
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mee de zijden, der steenen, die overigens de grilligste vormen vertoonen, pasklaar
zijn gemaakt.

FIG.

9. BONT AARDEWERK UIT HET KUSTGEBIED (TRUJILLO, VROEG-CHIMU?).

FIG. 8. ZWARTE KRUIKEN UIT HET KUSTGEBIED; COMBINATIE VAN INKA-VORMEN EN CHIMU-TECHNIEK.

Dikwijls heeft men, om het geheel nog hechter te maken, in de zijkanten van sommige
blokken holten gemaakt die tot de kleinste oneffenheden toe bij de uitspringende
gedeelten van andere steenen aansluiten, zoodat de voegen die men aan den buitenkant
van den muur ziet nog lang geen denkbeeld geven van de ontzaglijke zorg en het
bewonderenswaardige geduld waarmee die geweldige monumenten zijn samengesteld.
Van bijzonder belang zijn de merkwaardige ruïnes van Tiahuanaco (vlak ten Zuiden
van het Titicaca-meer), waarvan de oorsprong ons volslagen onbekend is. De
uitgestrektheid van hetgeen tot nu toe gevonden is doet vermoeden, dat zich hier
eens een groote stad bevond. Indien dit zoo is, wordt het probleem er des te moeilijker
door, want Tiahuanaco ligt
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bijna 4000 Meter boven den zeespiegel, een hoogte waarop de plantengroei van dien
aard is, dat het ontstaan van een groote stad er vrijwel onmogelijk schijnt. Men heeft
dan ook de oplossing van het raadsel hierin gezocht, dat die stad zou dateeren uit
een periode waarin de Andes-keten aanmerkelijk lager was dan tegenwoordig en
tijdens de Inka's, terwijl men er tevens op gewezen heeft, dat het Titicaca-meer eens
veel grooter moet zijn geweest dan thans, een feit van beteekenis als men in
aanmerking neemt dat reeds het zooveel kleinere hedendaagsche meer een duidelijk
merkbaren invloed heeft op het klimaat. Een van de meest interessante gedeelten
dezer ruïnes nu is een monolithische poort, waarvan het bovenste gedeelte versierd
is met hoogst merkwaardig beeldhouwwerk (fig. 2). Dat deze figuren een zekere
beteekenis hebben, wordt door niemand betwijfeld, maar welke die beteekenis is,
heeft men nog niet met zekerheid kunnen aantoonen. Naar alle waarschijnlijkheid
stelt de groote figuur in het midden een staande of zittende godheid voor, terwijl de
rijen knielende zijfiguren wel als een schare aanbidders zullen zijn op te vatten.
Sommige attributen, zoowel van de centrale figuur als van de andere, heeft men thuis
kunnen brengen, andere niet, maar het zou ons te lang ophouden, als wij de geheele
voorstelling in bijzonderheden wilden bespreken.

FIG.

10. BONT AARDEWERK VAN TRUJILLO.

Van bijzonder belang uit een archaeologisch oogpunt nu is de omstandigheid dat de
ornamentiek van andere archaeologische vondsten, in het bijzonder van weefsels
(zie fig. 1) en aardewerk (fig. 3 en 4) uit verschillende deelen van Peru, onmiskenbaar
denzelfden stijl vertoont. Op verscheidene punten aan de kust heeft men zulk
aardewerk gevonden en wel onder condities, die duidelijk bewijzen, dat de
Tiahuanaco-stijl, ook langs de kust, een zeer oude, uit het hoogland afkomstige
cultuur vertegenwoordigt. Vooral de opgravingen in en om den ouden tempel van
Pachacamac hebben,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

184
zoowel wat dit punt betreft als anderszins, belangrijke resultaten opgeleverd. In een
zekere periode schijnt deze tempel een verbouwing en uitbreiding te hebben ondergaan
want binnen den buitenmuur zijn resten gevonden van veel oudere muren. Aan den
voet van dien oorspronkelijken muur, onder het later bijgebouwde gedeelte, ontdekte
men een begraafplaats waaruit in Tiahuanato-stijl versierd aardewerk te voorschijn
kwam. In een hooger liggende, maar zich toch nog onder het latere bijbouwsel
bevindende laag, vond men aardewerk dat weliswaar denzelfden stijl vertoont, maar
in een jongeren, meer ‘afgeleiden’ vorm. Andere graven, aan den voet van den lateren
buitenmuur en veel jonger dus, leverde het langs de heele kust verbreide, veelvormige
zwarte aardewerk op (fig. 5 en 6), al of niet vermengd met vazen of scherven uit de
Inka-periode (fig. 7 en 8).

FIG.

12. BONT AARDEWERK VAN DE KUST (TRUJILLO?).

Wij zien dus dat, althans te Pachacamac, aan den Inka-stijl twee oudere stijlen
moeten zijn voorafgegaan en dat van deze twee de Tiahuanaco -type ongetwijfeld
de oudste is. Voor dezelfde volgorde pleiten ook de vondsten van andere plaatsen
langs de kust, zoodat de opeenvolging van twee, aan den Inka-tijd voorafgaande
cultuurperioden, tenminste voor het kustgebied, wel vastgesteld mag heeten. Hiermee
zijn echter de archaeologische gegevens niet uitgeput want de vermelde 4 typen
omvatten volstrekt niet al het aardewerk dat totnogtoe gevonden is. Op verscheidene
punten van de kuststrook, zoo in en nabij Trujillo (fig. 9-12) en in de dalen van Nasca
en Ica zijn plaatselijke stijlen gevonden die, althans daar, den Tiahuanaco-type
ongetwijfeld in ouderdom overtreffen en ook elders waar zij zijn doorgedrongen in
zeer oude lagen voorkomen. Opmerkelijk is dat dit, blijkbaar zeer oude, plaatselijke
aardewerk uit een oogpunt van kunst voor geen enkel der jongere soorten ook maar
eenigszins onderdoet. Integendeel, sommige dezer locale soorten, die van Trujillo
bijvoorbeeld, geven blijk van een ontwikkeling der beeldende kunst die men in
Amerika nergens geëvenaard vindt. Het meest treffend is wel de buitengewoon
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realistische weergave van de levende natuur en in het bijzonder het menschelijk
gelaat met zijn eindelooze verscheidenheid van vorm en uitdrukking.
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Het reeds vroeger vermelde, langs de heele kust verspreide, glanzend-zwarte
aardewerk, dat veel jonger is, doet zich bij die oudere soort vergeleken als iets
degeneratiefs voor, al kan men wel degelijk zien dat de t e c h n i e k erop vooruit is
gegaan. De tusschenliggende periode is, zooals wij gezien hebben, door den
Tiahuanaco-stijl gekenmerkt, die een sterk afwijkend karakter draagt.

FIG.

11. BONT AARDEWERK VAN DE KUST (TRUJILLO?).

Uitsluitend te rade gaande met de stratigraphische gegevens moet men dus wel
tot de conclusie komen, dat er geen direct verband bestaat tusschen het oude
Trujillo-aardewerk (fig. 9 tot 12) en de jonge, zwarte vormen die onmiddellijk aan
de geïmporteerde Inka-keramiek vooraf zijn gegaan (fig. 5 en 6). Evenwel hooren
beide soorten oorspronkelijk in het Chimu-gebied thuis, zijn beide gekenmerkt door
dezelfde realistische plastiek die men nergens anders vindt, door dezelfde modellen
zonder plastische versiering, kortom vertoonen zij een zeer nauwe vormverwantschap,
van welken aard die verwantschap dan ook moge zijn. Afgezien van het feit dat de
oudere soort artistiek hooger staat, verschilt zij van de jongere alleen hierin, dat zij
gekleurd is (roodbruin en wit), zoodat in het bijzonder de plastisch onversierde
kruiken (fig. 10) door hun fijn gepenseelde schilderingen sterk bij de doodsche zwarte
vormen afsteken. Sommige onderzoekers blijven dan ook voorloopig al het
‘Chimu-aardewerk’ als een homogene groep beschouwen, al kunnen zij niet ontkennen
dat deze opvatting op grond van de tot nogtoe verkregen stratigraphische gegevens
alleen niet te verdedigen zou zijn. Zooals wij reeds aanstipten, heeft de
Chimu-keramiek zich ver buiten haar oorspronkelijk gebied verspreid. Dit geldt van
de bonte zoowel als van de zwarte soort, maar terwijl in het eigenlijke Chimu-gebied
behalve deze beide soorten, het daartusschen liggende Tiahuanaco-aardewerk en de
Inka-keramiek, geen plaatselijke stijlen zijn gevonden die bij geen dezer groepen
aansluiten, is dit in andere deelen van het kustgebied wel het geval. Zoo zijn de
meestal vrij plompe kruiken van Chancay (fig. 13), die aldaar op het
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Tiahuanaco-aardewerk volgen, duidelijk gekenmerkt als vertegenwoordigers van
een localen stijl die niet of slechts zeer los met de oude Chimu-keramiek, die ook
hier niet
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ontbreekt, samenhangt.

FIG.

13. BONT AARDEWERK UIT HET KUSTGEBIED (JONGE PLAATSELIJKE STIJL).

De wijze waarop de gezichten zijn gemodelleerd, de aanduiding van de onderste
ledematen door breede, witte strepen en nog verschillende minder in 't oog vallende
eigenaardigheden laten ons hieromtrent niet in twijfel. De plaatselijke variaties binnen
het eigenlijke Chimu-gebied daarentegen, zooals de in fig. 6 afgebeelde dubbele,
zwarte kruiken van Cajamarca met hun vogelkoppen en hun menschenhoofden met
in tweeën verdeelde haarkuif en de bente, buikige vazen zonder oor met hun
beschilderde, soms ook plastisch versierde bovenhelft en hun eigenaardig
zeester-ornament (fig. 11 en 12), zooals ze wel te Trujillo gevenden worden, zijn,
ondanks hun localen type, onmiddellijk herkenbaar als echte Chimu-keramiek. Ook
het aardewerk uit den Inka-tijd (fig. 7 en 8) is meestal gemakkelijk te herkennen.
Evenals de Tiahuanaco-keramiek (fig. 3) is het gekenmerkt door eenvoudige vormen,
zooals bekers, schaaltjes e.d., meest zonder plastische versiering, maar fijn
beschilderd. Terwijl de Tiahuanaco-ornamentiek echter de grilligste figuren vertoont,
die, zooals gezegd, veelal ten sterkste herinneren aan de mythische gestalten van de
monolithische poort, munt het Inka-aardewerk uit door sobere, meest geometrische
ornamenten en gedemp-
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te kleuren: eenvoudig en voornaam. Tot de meest typische Inka-vormen behooren
de in fig. 7 en 8 afgebeelde kruiken met kegelvormige onderzijde, nauwen hals en
laag geplaatste ooren. Evenals het andere Inka-aardewerk zijn deze in den regel
beschilderd, althans niet zwart; het in fig. 8 afgebeelde tweetal echter, dat van de
kust afkomstig is, sluit zich technisch volkomen aan bij de zwarte Chimu-keramiek
en illustreert dus op verrassende wijze den invloed van de uit het hoogland afkomstige
Inka-cultuur op de inheemsche beschaving van het kustgebied.
De hier geschetste resultaten van het archaeologisch onderzoek - lang niet alle, maar
wel de gewichtigste - stellen ons natuurlijk nog in de verste verte niet in staat om de
praehistorie van het Peruaansche rijk met wetenschappelijke zekerheid te
reconstrueeren. Toch valt het niet te loochenen dat zij ons iets verder brengen. De
verdringing van oude plaatselijke centra van beschaving, zooals Trujillo (Chimu),
door een machtige cultuurstrooming uit het hoogland (Tiahuanaco), die op haar beurt
weer plaats moet maken voor de herleving der Trujillo-cultuur en de opkomst van
plaatselijke cultuurvariaties; de verbreiding dier jongere Chimu-beschaving over het
heele kustgebied, ten slotte gestuit door het opdringen der alles overheerschende
Inka-cultuur, zooals vooral te Pachacamac zoo duidelijk te zien is - dit alles zijn
feiten die volkomen samenvallen met de hoofdpunten der historische overlevering.
Toch moeten wij natuurlijk steeds voor oogen houden, dat alle conclusies onzeker
blijven zoolang het grootste deel van Peru en omliggende landen nog in het geheel
niet archaeologisch onderzocht is en er geen nieuwe geschiedbronnen zijn ontdekt
die ons in staat stellen het onbekende verleden dichter te benaderen dan ons op het
oogenblik mogelijk is.
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Umbrische schilders der XVe eeuw,
door dr. G.J. Hoogewerff.
I.

AFB.

1. OTTAVIANO NELLI. RETABEL UIT PIETRALUNGA (1403). PINACOTHEEK TE PERUGIA.

Wanneer de Umbrische schilderschool van de XIVe en XVe eeuw in haar geheel
tot dusverre niet zoo algemeen bekend is en gewaardeerd wordt als zij dat verdient,
dan heeft dit een bepaalde en voor de hand liggende oorzaak. Men is onwillekeurig
gewend geraakt, als van de Italiaansche schilderkunst der XIVe eeuw (‘Trecento’)
sprake is, terstond aan Siena volle aandacht te schenken, en gaat men over tot de
volgende eeuw (‘Quattrocento’), dan is de Florentijnsche school met haar reeks
groote meesters weldra zoo overheerschend, dat al het overige uit hun omgeving
vanzelf op den achtergrond geraakt en als 't ware verbleekt. Zelfs wie Perugia, de
hoofdstad van Umbrië, en de rijke pinacotheek aldaar bezocht, zonder met land en
geschiedenis eenigermate vertrouwd te zijn, zal van de Umbrische schilderkunst licht
een voorstelling behouden als gold het een locale school, min of meer gewichtig in
haar beste meesters - zeer zeker -, doch niet belangrijk genoeg om in de
ontwikkelingsgeschiedenis der Italiaansche kunst als factor van beteekenis mede te
tellen.
Dit is zoo de algemeen geldende voorstelling geworden; maar het gangbare oordeel
is hoogst onbillijk en onjuist. Indien werkelijk de oude Umbrische schilders slechts
een school ‘van locale beteekenis’ vormden, dan zijn ook de meesters van Siena
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op dezelfde wijze enkel van plaatselijk belang. Toch werd de Sieneesche school door
de kunsthistorici steeds naar voren geschoven. En waarom? Omdat onder de werken,
die deze school voortbracht, zeer veel, bijna overstelpend veel altaarstukken zijn,
retabels en drieluiken, voor een groot deel zelfs van kleine afmeting en in de musea
van Europa zeer verbreid. Nu wil het geval, dat de Umbrische meesters, en juist de
besten onder hen, hoofdzakelijk als fresco-schilders hebben uitgemunt. Hun werken
konden dus bezwaarlijk naar den vreemde zwerven, konden zich niet in museumzalen
condenseeren; hun kunst kan alleen ter plaatse, waar zij ontstond, worden gekend
en bewonderd, en zelfs in de pinacotheek van Perugia leert men haar verre van
volledig kennen. Dit geldt zoowel voor het ‘Trecento’ als voor het ‘Quattrocento’.

AFB.

2. OTTAVIANO NELLI. ‘MADONNA DEL BELVEDERE’, GUBBIO.

Dat men aan de oude Umbrische meesters niet eerder en niet meer aandacht heeft
geschonken, is te meer verwonderlijk, als men bedenkt, dat juist uit deze school, en
niet uit de Florentijnsche, Rafaël is voortgekomen. De geschiedenis zélfs van een
locaal-school zou om deze rede gewichtig zijn. Rafaël is door en door een Umbriër,
al ligt zijn geboorteplaats, Urbino, juist buiten de staatkundige grenzen van het gewest.
Zijn karakter is Umbrisch, zijn opleiding was Umbrisch, en te Perugia schilderde hij
zijn eerste zelfstandige werken. Te Florence en later te Rome kwam hij als
vreemdeling. Zijn kunst baseert zich op die van zijn leermeester Perugino, en
Perugino's werk is niet anders dan voortzetting van hetgeen vroegere geslachten tot
ontwikkeling hadden gebracht. De school van Siena heeft eenerzijds slechts tot
Sodoma geleid, en de kunst van dezen leerling van Leonardo da Vinci is n i e t de
consequentie
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van stedelijk of gewestelijk verleden en milieu, anderzijds tot Baldassare Peruzzi,
die én als bouwmeester én als schilder van Michelangelo geheel afhankelijk is. De
inheemsche school van Siena had geen eigen mogelijkheden: arm aan vormen, bij
het hiëratisch conventioneele van haar ‘Trecento’ liefst blijvende en niet naar den
geest zich vernieuwende, verdort zij tot een curiositeit en staat bloedeloos tegenover
de Umbrische jonge kunst, die ontbot, die krachtige loten schiet, aan wie echt gevoel
eigen is.

AFB.

3. OTTAVIANO NELLI. OVERBRENGING VAN HET LICHAAM VAN ST. AUGUSTINUS, GUBBIO.

Van Ottaviano Nelli, over Alunno, Bonfigli en Fiorenzo di Lorenzo, tot Perugino,
Pinturicchio en Rafaël voert een stijgende lijn van meest merkwaardige ontwikkeling*)
Men is gewoon te zeggen, te decreteeren, dat de oude Umbrische schilderschool zich
onder invloed van die van Siena ontwikkeld heeft. Dit is alleen in zoover juist als de
Umbrische kunst uit de XIVe eeuw zich van de Sieneesche (en Florentijnsche) school
niet geheel laat scheiden, maar daarmede ten deele samenhangt. Deze samenhang
mag echter allerminst als een afhankelijkheid worden opgevat. De Umbrische school
bezit, integendeel, zeer veel eigens, om te beginnen een eigen ontwikkeling. Eerst
tegen het einde der XVe eeuw sluiten de gewestelijke scholen zich meer aaneen. In
de Sixtijnsche kapel zou men op het eerste gezicht niet zeggen, dat aan de
wand-fresco's Umbriërs zoowel als Florentijnen medewerkten. Later, in den tijd der
Hoog-Renaissance voegt alles zich nog meer samen tot een groote kunst, waar de
Venetianen altijd het meest kenbaar zullen blijven.

*) In den allerlaatsten tijd is voor de Umbrische kunst wat meer belangstelling ontstaan, vooral
na de groote tentoonstelling te Perugia van 1907. Een boekje van Walter Rothes: A n f ä n g e
und Entwickelungsgeschichte der alt-Umbrischen Malerschulen,
ins besondere ihre Beziehungen zur früh-Sienesischen kunst.
E i n B e i t r a g z u r G e s c h i c h t e d e r U m b r i s c h e n M a l e r e i (Strassburg
1908) is een oppervlakkig werkje vol onjuistheden, waarvan inhoud en omvang (84 blz.)
omgekeerd evenredig zijn met de uitvoerigheid van den titel. - Walter Bombe, G e s c h i c h t e
d e r P e r u g i n e r M a l e r e i b i s z u P e r u g i n o u n d P i n t u r i c c h i o (Berlin
1912) behandelt alleen Perugia; het is een zuiver historisch werk, gegrond op veel archivarisch
materiaal door den schrijver verzameld. - De Deen Emil Jacobsen, U m b r i s c h e M a l e r e i
d e s X I Ve n , X Ve n u n d X V I e n J a h r h u n d e r t s . S t u d i e n i n d e r
G e m ä l d e g a l e r i e z u P e r u g i a (Strassburg 1914) beperkt zich te veel tot Perugia
en is daardoor eenzijdig. Vgl. voorts B. Berenson, T h e C e n t r a l I t a l i a n p a i n t e r s
o f t h e R e n a i s s a n c e , New-York, London 1909 en A. Venturi, S t o r i a d e l l ' A r t e
I t a l i a n a VII, 1-2, Milano 1911-'13. Er zijn verder tal van Ital. tijdschriftartikelen (zie de
opgave bij Jacobsen). Verscheidene Fransche en Engelsche boeken handelen over de
Umbrische steden en over het landschap. Over Assisi bestaat een uitvoerige bijzondere
litteratuur.
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Deze bijdrage heeft slechts ten doel op de beteekenis van enkele Umbrische
kunstenaars wat meer licht te doen vallen, zonder de geschiedenis der schilderschool
in haar geheel te schetsen. Daarbij zal ge-
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AFB.

4. OTTAVIANO NELLI. GEWELFFRESCO DER ‘CAPPELLA TRINCI’ (1424), FOLIGNO.
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tracht worden ook enkele weinig bekende meesters tot hun recht te laten komen. Het
was niet altijd makkelijk de besproken werken, in de uithoeken waar zij zich bevinden,
te bereiken. De schrijver deed de rondreis door Umbrië tweemaal: eens in den zomer
van 1909, zwervende te voet van stadje tot stadje, van klooster tot klooster, en een
tweede maal in 1915 om zijn geheugen op te frisschen en de aanteekeningen volledig
te maken. De afbeeldingen worden voor het meerendeel hier voor het eerst gegeven.

AFB.

5. PIERANTONIO MESSASTRI. FRESCO IN DE KERK VAN SAN FRANCESCO, MONTEFALCO.

Tot bepaalden bloei kwam de Umbrische schilderschool het eerst te Gubbio, welk
stadje onder zijn burgers meesters telde, die reeds in het einde der XIIIe eeuw meer
dan plaatselijken roem verwierven. De miniatuurschilder Oderigo (1240-'99) wordt
door Dante in zijn Purgatorio (c. XV, 80) ‘l'onor d'Agobbio’ genoemd. Bekend is
ook de naam van Guido Palmarucci (1280-1352), aan wien te Gubbio zelf twee
Madonnafresco's in de kerk van Santa Maria Nuova worden toegeschreven. De
geheele XIVe eeuw door blijft deze school ter plaatse bloeien.*)
Ook Ottaviano Nelli († 1444), de belangrijkste meester dien de school van Gubbio
in de XVe eeuw voortbracht, werkte hoofdzakelijk in zijn vaderstad en was daar
gevestigd; maar zijn kunst gaat boven hetgeen de school tot dusver vermocht verre
uit.
Kracht en gedegenheid vertoonend in de wijze der voorstelling, boeit zijn werk
door bijzonder karakter. Dit karakter bestaat daarin, dat de heilige onderwerpen niet
enkel zijn afgebeeld, maar tevens gedramatiseerd. Zij zijn niet op den kalkwand als
nuchtere bedenksels neergeschreven met gebruikmaking der sterotiepe
uitdrukkingsmiddelen, welke Siena toepast. Zij zijn tot een eigen leven gewekt,
nieuwgeschapen als 't ware, en zoodoende zelf tot gebeurtenis geworden.
Nelli was uit een familie van kunstenaars gesproten; doch waar zijn vader en
grootvader gewone handwerkslieden waren, werkte Ottaviano zich op tot een hoogte
*) Vgl. nader André Pératé in Michel's H i s t o i r e d e l ' A r t , III2, blz. 613 vgg.
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van zelfstandig kunstenaarschap. Hij schilderde ook eenige, nu hoogst zeldzame
retabels, waarvan er hier een wordt afgebeeld, dat in de pinacotheek te Perugia
bewaard wordt, gedateerd en gesigneerd als volgt: ‘....Anno Domini 1403, die 5
mensis Madii (s i c ) per manus Otavii (s i c ) de Egubio. Deo gracias’ (Afb. 1).
Meer bekend dan dit werk is in de reeds genoemde kerk van Santa Maria Nuova
te Gubbio de z.g. ‘Madonna del Belvedere’ (afb. 2), die eveneens in 1403 geschilderd
zou zijn volgens een niet geheel betrouwbaar opschrift, dat bovendien eenige jaren
geleden
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verwijderd werd. Eerder zou men aan een later jaartal gelooven: 1408, of 1413. De
inscriptie werd, toen zij nog aanwezig was, door een bevoegde hand aldus
opgeteekend: ‘Octavianus Martis (?) Eugubinus pinxit anno Domini MC.... III’. Men
ziet, zij is voor verschillende interpretatie vatbaar. Drie C's moeten in ieder geval
worden aangevuld; maar als zij zeer dicht opeen stonden, - zooals op het eerste
afgebeelde altaarstuk het geval is, waar zij zelfs aaneen geschreven staan, - zou voor
een V of X zeer wel plaats zijn geweest. Hoe dit zij, wat eerder of wat later ontstaan,
blijft dit fresco merkwaardig en aantrekkelijk, juist doordat men terstond ziet, hier
niet met een conventioneele afbeelding der Madonna te doen te hebben. Bekoring
gaat er van uit, doordat de schilder niet weten wil van afpassen en afmeten volgens
voorgeschreven patroon, noch van strak getrokken gezichtslijnen of
gesystematiseerden plooival, maar in plaats daarvan blijk geeft van eigen zoeken en
van zelfstandig waarnemen. Dit bespeurt men in houding, gebaar en oogopslag
zoowel van de Moeder als van het Kind. Naïef, maar echt, zijn ook de figuren der
musiceerende engelen. De groepeering is niet meer in star gelid, maar vrijer volgens
een eer eigen trant, waardoor ook de overige werken van Nelli zijn te herkennen.

AFB. 6. PIERANTONIO MESSASTRI. LUNETFRESCO IN HET KLOOSTER VAN SAN LUCIA (1471), FOLIGNO.

Het kan nuttig zijn van dit werk hier een nadere verklaring in te voegen, opdat de
lezer zich te beter rekenschap kan geven van de voorstelling: Gezeten voor een
matrooden van goud rankwerk doorweefden doek, die door twee vliegende engelen
gehouden wordt, is de Madonna, gehuld in een licht-blauw en gouden mantel. Een
troonzetel is niet zichtbaar. Op haar knie staat het Christuskind, gekleed in wit
doorzichtig lijnwaad. Hij wendt zich in zegenende houding tot de vrouw van den
donator, die links ter zijde geknield ligt en door een engel wordt gepresenteerd. Ter
weerszijde van de Madonna staat een in 't wit gekleede engel, van wie de linker een
viool, de rechter een luit bespeelt. De compositie wordt afgesloten door de
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gestalten der twee staande heiligen, links St. Emilianus en rechts St. Anthonius abt.
Aan de voeten van den laatste is de donator geknield. Boven de Madonna, in een
glorie van roode cherubs en violette engelen daalt Jezus neer om haar te kronen,
terwijl twee engelen toezweven om Hem te ontvangen, bij tonen van orgel en harp.
Het bestaan van vroege werken als deze zou op Ottaviano Nelli reeds de aandacht
moeten vestigen, maar gewichtiger nog zijn de fresco's, welke hij te Gubbio in het
koor der kerk van Sant Agostino schilderde. Zij stellen in niet minder dan
vierentwintig velden, die gewelf en wanden bedekken, de gansche ‘vita’ van St.
Augustinus voor: zijn jeugd, loopbaan, bekeering, monnikschap, dood, translatie,
wonderen (afb. 3).
Een volledig heiligenleven dus, in extenso gefigureerd; en wat daaruit spreekt is
een rijke, veel omvattende verbeelding, die weder gepaard gaat met een
oorspronkelijke behandeling der stof. Sedert Giotto te Assisi de kerkmuur met het
leven van St. Franciscus verluchtte, was er in Umbrië zulk uitvoerig fresco-werk niet
meer ontstaan. Doch uit Nelli's schilderingen spreekt een geheel andere geest. Deze
fresco's worden gekenmerkt door gedempte, ietwat zware kleuren en door een zeker
rudimentair realisme, dat pakt. De teekening is nog stroef, de samenstelling der
groepen soms gedrongen, het geheel echter verraadt niet de onzekere hand van een
tastend talent, maar reeds de gedegen werkwijze van een resoluut meester Tegen het
front van het koor, boven den triumfboog is bovendien het Laatste Oordeel
aangebracht, en in twee altaarnissen der kerk een ‘Madonna met heiligen en engelen’
in fresco, benevens een ‘Madonna del Buon Soccorso’. Het laatste werk echter is in
de XVIIe eeuw helaas duchtig gemoderniseerd.
Van onzen meester is ook een op naam van Gentile da Fabriano staande
fresco-Madonna in de buiten Gubbio gelegen kerk van Santa Maria della Piaggiola,
en te Assisi bevindt zich van hem een goed bewaard, doch zeer weinig bekend fresco
in de onderkerk van St. Franciscus. Het stelt voor de Tronende Madonna met drie
heiligen. De troon van dit laatste werk, architectonisch opgebouwd zooals de
Byzantijnen en Cimabue dat deden, is nog volop ouderwetsch, - en ouderwets
misteekend. Nelli beheerschte de leer der perspectief nog allerminst. Alberti zou zijn
baanbrekend tractaat eerst in 1435 schrijven. De gestalten echter, vooral die der drie
staande heiligen, - daar de Madonna van haar zonderlingen zetel, waarop zij niet
‘zitten’ kan, het onvermijdelijk nadeel ondervond, - zijn typische figuren van het
tegelijk frank zich wenschende en ondervinding nog dervende kunstenaarschap der
vroegste Renaissance. De pilasters van den troon zijn bekroond met de vier
‘heidensche’ Kardinaaldeugden: Justitia, Temperantia, Prudentia, Fortitudo. Zij
leggen mede getuigenis af van een dageraad, die staat aan te breken, en zijn daardoor,
hoewel zij op zich zelf slechts een bijzaak vormen, een element van beteekenis. Dit
werk moet uit de eerste tien of twintig jaren der XVe eeuw dagteekenen.
Te Foligno in de kapel van het paleis der Trinci (thans ‘Palazzo del Governo’)
beschilderde Nelli het kruisgewelf en de wanden met uitvoerige fresco's, gedateerd:
1424 (afb. 4). Zij stellen voor de geschiedenis van de H.H. Joachim en Anna, voorts
de geboorte van Christus en boven het altaar een merkwaardige kruisiging. Dit
gansche werk staat, wat conceptie aangaat, beneden de fresco's te Gubbio en is
vermoedelijk e e r d e r dan deze ontstaan. De kleur echter is reeds dezelfde: gematigd
en zwaar. Het geheel maakt een indruk van ontegenzeggelijk ‘kunnen’. Men gevoelt
ook hier, dat in Nelli's werk mogelijkheden besloten liggen van m e e r dan hij zelf
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vermocht tot stand te brengen, en dit terwijl Siena - behalve dan in het werk van een
eenzame als Stefano Sassetta - gedurig onvermogen verraadt. De Umbriër echter,
juist doordat
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hij worstelt naar beter, kan niet altijd op dezelfde hoogte zich handhaven, vooral niet
als het om een opdracht gaat, die jaren en jaren in beslag neemt. Dan verliest hij den
blik over het geheel, zijn werk verbrokkelt zich tot beter of slechter gelukte
onderdeelen, zooals een jonge vogel fladdert van tak tot tak: zijn vlucht strekt nog
niet ver genoeg om de breede ruimte te overspannen. Of als men een ander beeld wil
gebruiken: deze kunst vertoont de eigenschap van zekere ‘kortademigheid’. De
tekortkoming is ook in de fresco's te Gubbio op te merken, doch hier te Foligno in
meerder mate. Onwillekeurig valt de meester tot het ambachtswerk terug en niet
zelden munten gedeelten juist door naarstig ambachtswerk uit. De zin voor
‘werkelijkheid’ is ook meer in staat hem daar te steunen. Dat blijkt waar op het fresco
met de ‘geboorte van Maria’ (zie de afb.) de luiers voor het haardvuur worden
gewarmd, of waar wij een vrouw bemerken, die aan het open venster rustig haar
bloemen verzorgt, geheel onbewust van het gewichtige, dat er beneden op straat mag
voorvallen.

AFB.

7. MATTEO DA GUALDO. RETABEL. MUSEUM TE GUALDO TADINO.

Twee luikjes van een verloren altaarwerk, die zich in de Vaticaansche Pinacotheek
bevinden, worden sinds eenigen tijd aan Ottaviano Nelli toegeschreven, Zij stel-
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len voor ‘de Besnijdenis van Christus’ en ‘het Huwelijk van St. Franciscus met vrouw
Armoede’.
Den stijl van den meester vertoont nog een paneel met den ‘Dood van Maria’, dat
hangt in den dom te Perugia. Het is gedateerd op 1432, en werd vermoedelijk in 's
meesters werkplaats te Gubbio geschilderd. Hiermede is het volledig ‘oeuvre’ van
dezen vroegen Umbrischen meester, voor zoover dat viel na te gaan, beschreven.
De eerste kunstenaarsnaam, die te Perugia voorkomt, is die van Vivollo di Angelo.
In 1281 werden hem zekere betalingen van stadswege gedaan. Aangaande zijn
werkzaamheid is hoegenaamd niets bekend.*) Werken van inheemsche meesters zijn
ons eerst bewaard uit de tweede helft der XIVe eeuw. Een anoniem fresco met St.
Juliana, als beschermster der nonnen van het aan haar gewijde klooster buiten de
stad, draagt het jaartal 1376. Het bevindt zich nu in de Stedelijke Pinacotheek. Een
gewichtiger Kruisiging uit de kerk van Sant' Agostino is van 1398. En na deze beide
eenzame ‘gothische’ werken komen wij reeds tot de XVe eeuw.
Van Luca da Perugia is een Madonna met heiligen ter weerszijden, fresco van
1417, in de Cappella Pepoli in San Petronio te Bologna†). Hij vertoont invloed van
Nelli, maar is toch al een tijdgenoot van Taddeo Bartoli, van wien zich vier
authentieke werken in de Pinacotheek te Perugia bevinden. Een daarvan, een
‘Nederdaling van den H. Geest’ is gedateerd op 1403. Verder is er een ‘St Paulus’,
benevens twee retabels van gelijke afmetingen, die blijkbaar als ‘pendants’ hebben
gediend: de ‘Tronende Madonna en het kind’, met aan iedere zijde twee staande
heiligen in afzonderlijke vakken, en ‘St. Franciscus den duivel vertredende’ in een
dergelijke opstelling. De figuren op deze beide vijfluiken zijn nog plechtig-star van
houdingen, tegen hun gouden achtergrond. Leven is alleen in de oogen, zonder wier
uitdrukking dit werk dood zou zijn*). Van Taddeo's zoon Domenico Bartoli is in
hetzelfde museum een retabel aanwezig, van 1438, eveneens de Madonna met vier
heiligen†). De houdingen zijn hier losser, de lijnen beweeglijker, het bijwerk rijker.
Men ziet, dat deze jonge kunstenaar vrijer is en verder dan zijn vader; maar een
vergelijking tusschen de twee zou ten onrechte tot de slotsom voeren, dat de school
van Perugia in het tweede kwartaal der XVe eeuw een tijd van inzinking doormaakte.
Integendeel zal het blijken, dat de lijn, ook na 1450, nog steeds stijgende blijft.
Domenico Bartoli was alleen een zwakker talent dan zijn vader, en dat kan in iedere
familie en in elk tijdvak voorkomen.
Het niet ver van Gubbio gelegen Fabriano, dat meestal bij Umbrië gerekend wordt,
hoewel het evenals Urbino eigenlijk tot de ‘Marken’ behoort, bracht eveneens reeds
vroeg meesters van beteekenis voort. Allegretto Nuzzi was sedert 1346 te Florence
werkzaam, maar hij richtte zich geheel naar de Sieneesche kunst († 1385)§). Reeds
aanmerkelijk later is Antonio Agostino di ser Giovanni, maar dit ‘heerschap’ is een
zonderling, zelfs eenigszins bizar kunstenaar, die nog meer dan Ottiviano Nelli op
zich zelf staat en op het oorspronkelijke, het bijzondere haast, schijnt uit te zijn. Een
*)
†)
*)
†)
§)

W. Bombe, G e s c h i c h t e d e r P e r u g i n e r M a l e r e i , blz. 31.
Afb. bij Bombe, t.a.p. blz. 71.
Afb. der beide retabels bij E. Jacobsen, U m b r i s c h e M a l e r e i , plaat 4 onder en 6 boven.
Afb. bij E. Jacobsen, t.a.p. plaat 6 onder.
Michel, H i s t o i r e d e l ' A r t , III2, blz. 615.
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‘Dood van Maria’ wordt bewaard in het museum van zijn vaderstad, en een ‘San
Girolamo’, gedateerd op 1451, in de verzameling Fornari aldaar.
De erkende hoofdmeester van deze school is Gentile da Fabriano († 1428), die
ook buiten zijn gewest, te Florence, te Rome en elders werkte, en mede daardoor in
ge-
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AFB.

8. CARLO CRIVELLI. POLYPTIEK TE ASCOLI PICENO.
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heel Italië reeds tijdens zijn leven bekend was. Beroemd is van hem de uitvoerige
en fleurige ‘Aanbidding der Drie Koningen’ in de Academie te Florence, een werk
dat uit den treure in kunsthistorische handboeken is afgebeeld. Doch terecht! Het
blijft zijn mooiste staal, al zou men een voor de ‘echte’ Umbrische school meer
kenschetsend werk kunnen kiezen. Het stuk bewijst tevens, dat de meester van Siena
wel niet geheel onafhankelijk was, - men lette op sommige gelaatstypen, - maar een
kunstenaar van oneindig rijker verbeelding. Gentile heeft met de ‘Sienesi’ ook dit
gemeen, dat hij veel altaarstukken maakte in betrekkelijk klein formaat. Goede werken
van hem vindt men dan ook, behalve in de Pinacotheek te Perugia, in verscheidene
andere musea. Het eenig bekende en door een onderschrift als echt gewaarmerkte
stuk van Francesco, zoon van meester Gentile da Fabriano, is een ‘Madonna met het
Kind’ in de Pinacotheek van het Vaticaan. Wegens zijn zelfstandigen stijl mag het
een alleszins merkwaardig paneel worden genoemd, maar het valt, meer nog dan het
werk van den vader, buiten de sfeer der Umbrische school en daarmee buiten het
bestek van deze studie.
Omstreeks het midden van de XVe eeuw verplaatst zich het brandpunt der Umbrische
school van het Noorden tijdelijk meer naar het Zuiden en wordt - zonder dat het
handwerk te Perugia eigenlijk in verval komt - vooral het in de vlakte gelegen Foligno
centrum bij uitnemendheid. Uit deze stad kwam een gansche reeks van meesters
voort. In de eerste plaats Bartolomeo di Tommaso, een middelmatig, onbeholpen
schilder, aan wiens werk alle bekoring ontbreekt. Ten onrechte heeft hij wel als
stichter van de school te Folignogegolden. In 1430 maakte Bartholomeo, dus zes
jaar nadat Ottaviano Nelli zijn fresco's in de Cappella Trinci voltooide, een veelluik
voor San Salvatore, en in 1449 een uitvoerig fresco met de Madonna en het Kind,
vergezeld van twee engelen, tusschen St. Anthonius van Padua en St. Barbara,
geschilderd voor Rinaldo di Corrado Trinci, den laatsten Heer van Foligno. Het fresco
is nu afgenomen en overgebracht naar het stedelijk museum.
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AFB.

10. NICOLò ALUNNO. DE KRONING VAN MARIA, FOLIGNO.

Deze beide authentieke werken vertoonen geenerlei verwantschap met fresco's en
altaarstukken van meesters, van wie men, afgaande op hun leeftijd, zou kunnen
vermoeden, dat zij te Foligno onder Bartolomeo's leerlingen hebben behoord. Veeleer
kan hij gerekend worden tot de meesters van Camerino en Sanseverino, plaatsen
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AFB.

9. NICCOLÒ ALUNNO. POLYPTIEK (1471). MUSEUM TE GUALDO TADINO.
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die oostelijk van Foligno en ten zuiden van Fabriano in het gebied der Marken gelegen
zijn. Met hen vormt hij een afzonderlijke, maar weinig belangrijke groep; maar als
stichter van een zelfstandige school te Foligno mag hij niet worden beschouwd.
Deze school verwerft eerst een eigen bestaan met de aankomst en werkzaamheid
van Benozzo Gozzoli in het nabijgelegen Montefalco (1250-'52). Benozzo is het,
zelf nog jong, die aan de plaatselijke school haar bijzonder karakter gegeven heeft,
vooral door de bemiddeling van zijn helper Pierantonio Messastri, uit Foligno
geboortig. Ook de hoofdmeester van deze stad: Niccolò di Liberatore, gezegd Niccolò
l'Alunno, verraadt in zijn vroegste werk den invloed van den blijmoedigen Florentijn*).

AFB.

11. NICCOLÒ ALLUNNO. ‘CRUCIFIXUS’ (1497). MUSEUM TE TERNI.

Deze invloed van Benozzo Gozzoli op de meesters van Foligno moet niet worden
onderschat. Daaruit toch is de bovenvermelde verplaatsing van het zwaartepunt van
Perugia naar Zuid-Umbrië voor een groot deel te verklaren. De verplaatsing was, als
gezegd, slechts tijdelijk, maar de invloed zoo merkbaar en ingrijpend, dat André
Peraté zeggen kon - schoon niet geheel met recht, daar hij een kunstenaar als Ottaviano
Nelli te kort doet -: ‘Du séjour de Benozzo Gozzoli à Montefalco date, peut on dire,
l'existence de l'école ombrienne. Les petites écoles locales, dispersées dans les
montagnes de l'Ombrie, reçoivent par lui la tradition du plus chrétien des peintres.’
(Fra Angelico, Benozzo's leermeester)*).
Pierantonio Messastri was geen uitnemend schilder, maar een talent van wezenlijke
beteekenis: een dier ernstige werkers, die, zonder geniaal te zijn, grondleggers worden
van toekomstige grootheid, waaraan zij meest worden geacht zelf geen deel te hebben.
Hij werkte twee jaar lang samen met Benozzo Gozzoli te Montefalco en een
*) Zie Giustino Cristofari: ‘Appunti Critici sulla Scuola Folignate’. B o l l e t t i n o d ' A r t e ,
1911, blz. 93 vgg. - Over Benozzo Gozzoli vgl. een bijdrage van schrijver dezes in
E l s e v i e r ' s M a a n d s c h r i f t van Februari-Maart 1916.
*) Michel's H i s t o i r e d e l ' A r t , III2, blz. 700.
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zelfstandig werk van hem wordt aldaar reeds aangetroffen in de kerk van San
Francesco: een fresco tegen den achterwand van een kapel, voorstellend den H.
Antonius van Padua met twee mirakelen van dezen, en daarboven een Kruisiging
(afb. 5). Het werk is gedeeltelijk overgeschilderd, maar men behoeft de kleuren niet
te kennen om te zien, dat het geheel in den stijl en in den geest van den leermeester
ontworpen is.
Te Foligno worden in het ‘Palazzo Municipale’ vier afgenomen fresco's van
Messastri bewaard: een Madonna met engelen, tweemaal de Madonna tusschen
heiligen, en een ‘Crucifixus’. Deze werken zijn stug
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in de houdingen en droog van voordracht. Indien de toeschrijving aan Messastri
inderdaad op oude documenten berust, dan moeten het jeugdwerken van den meester
wezen. Ander vroeg werk van Messastri wordt aangetroffen in de kerk van Santa
Maria in Campis bij Foligno, waar hij samen met Alunno een reeks fresco's voltooide.
Deze kapel dateert volgens inscriptie uit 1452 en zou dus binnen 't jaar na het vertrek
van Gozzoli uit Montefalco geschilderd zijn. Een poging om de beide handen te
onderscheiden is gedaan door Guistino Cristofari*). Deze criticus staat echter in zijn
reconstructie van Messastri's jeugdwerk niet geheel op vasten bodem. Hij schrijft
hem ook het lunet-fresco toe boven de deur van San Fortunato bij Montefalco (de
Madonna tusschen St. Franciscus en St. Bernardinus), een schildering die stellig,
evenals het engelkoor er boven, van Benozzo Gozzoli is en op diens naam behoort
te blijven staan. Wel is het waar, dat Messastri de Madonna uit deze lunet, met de
twee engelen boven haar schouders, nadeed - 't zij volgens een karton, dat in zijn
bezit bleef, 't zij volgens een door hem gemaakte teekening - in een lunet boven een
deur van het klooster Santa Lucia te Foligno (afb. 6). Dit werk is, volgens het
opschrift, van 1471. De navolging van Benozzo is, behalve in de Madonna zelf en
in de beide kleine engelgestalten, duidelijk merkbaar in het gelaatstype van de H.
Maria Magdalena (links). De afhankelijkheid blijkt echter het allersterkst uit den
ornamentband, die de nis omsluit. Dergelijk ornament met ingevatte medaillons is
voor Benozzo immers kenschetsend en hij paste het telkens toe. Messastri toont zich
hier, na twintig jaar, nog duidelijk proseliet, in alle opzichten; maar hij blijkt tevens
als ambachtsman aanmerkelijk minder bekwaam dan zijn voorganger. Diens geest
ontbreekt hem ten eenenmale. Ditzelfde bewijst een San Rocco met twee kleine
engelfiguren in de kerk van Santa Maria infra Portas te Foligno*).
Een belangrijk werk, dat op goede gronden door Cristofari aan Messastri wordt
toegewezen en door hem werd ontdekt, bevindt zich in een ‘edicola’ of z.g. ‘maestà’
in een kapelletje te Sant' Angelo di Fanciullata, een gehucht niet ver van Deruta. De
tronende Madonna is hier voorgesteld met het Christuskind staande op haar knie,
omgeven door aanbiddende en musiceerende engelen. Het werk is van 1459 en
vertoont den stijl van Benozzo Gozzoli in bijzonder sterke mate. Het moet geroemd
worden wegens de harmonie der kleuren, welke geheel Florentijnsch is†).
Tusschen 1468 en 1471 werkte Messastri met Matteo da Gualdo, een ander
Umbrisch kunstenaar, te Assisi en beschilderde daar met dezen ingangswand, zijmuren
en gewelf van de kapel gewijd aan de HH. Antonius en Jacobus in het ‘Ospedale dei
Pellegrini’. Matteo da Gualdo kreeg daar den achterwand (Tronende Madonna met
musiceerende engelen) alleen voor zijn rekening. Hij blijkt verre de mindere van
Messastri, zooals deze de mindere van Gozzoli is§).
Het vroegste werk van Matteo's hand, dat wij kennen, is een retabel van 1462,
thans in het kleine museum van zijn geboorteplaats Gualdo Tadino (afb. 7). Een
geheele reeks werken is verder aan te wijzen, fresco's zoowel als altaarstukken,
zonder uitzondering van matige verdienste, doch geheel Umbrisch van teedere
*) T.a.p. blz. 95. Van Alunno is in ieder geval de groote kruisiging tegen den achterwand en
van Messastri een deel van het bijwerk.
*) Afgeb. door Cristofari, blz. 101. De engelen vooral doen weder sterk aan Gozzoli denken.
†) Afb. bij Cristofari, blz. 104.
§) Afb. van den altaarwand door Matteo bij E. Jacobsen, t.a.p. pl. 8 en van den ingangswand
door Messastri aldaar, pl. 11.
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expressie. Het laatste werk van hem bewaard is een schildering van 1498 in de St.
Franciscus-kapel binnen de muren van het niet ver van Gualdo gelegen Nocera
Umbra. Men herkent de figuren van dezen meester gemakkelijk door den smallen,
spichtigen vorm, dien hij steeds aan de hoofden zijner
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Madonna's en Santen geeft, terwijl ook de gestalten onnatuurlijk rank zijn, recht en
stakerig. Ook in de zonderling dicht bijeen geplaatste oogen is een stereotiepe
misteekening op te merken.
Hoofdmeester der school van Foligno is, als gezegd, Niccolò l'Alunno, met wien
de Umbrische schilderkunst op een aanmerkelijk hooger plan komt. Zijn vroegst
bekende werk is van 1457: de z.g. ‘Madonna dei Consoli’ in de kerk van San
Francesco te Deruta; het laatste is van 1499: een retabel in de kerk van Santa Croce
te Bastia.
Ook Alunno is geen meester van groote forschheid, eer teeder en schuchter, vooral
in zijn eerste periode, waarin de invloed van Benozzo Gozzoli hem niet vreemd is.
Tevens vertoonen zijn beste werken die eigenaardige bleekheid, gevoeligheid van
kleur, welke ook voor andere Umbriërs kenmerkend is, wanneer men hun coloriet
vergelijkt met dat der meer levendige Florentijnen. Deze voorliefde voor zachte,
gedempte tinten immers is zelfs Perugino nog eigen en meer nog diens leerling Lo
Spagna, den tijdgenoot van Rafaël en diens mededinger te Rome in dienst van paus
Julius II.
De ‘Madonna dei Consoli’ toont reeds het vroom zachtmoedige, dat Alunno ook
later in dergelijke werken eigen blijft. De Moeder, op een kunsteloozen troon
neergezeten, is verzonken in de aanschouwing van het Jezuskind op haar schoot. Om
haar heen is een koor van zingende en aanbiddende engelen, aan haar voeten knielen
de HH. Franciscus en Bernardinus, de beide ‘nationaal-heiligen’, vaders der
Minrebroeders, die door de Umbriërs zoo gaarne te zamen worden aangeroepen en
afgebeeld. Het engelkoor doet even sterk aan Gozzoli denken als dat met sommige
werken van Messastri het geval is. De compositie is met zeer geringe wijzigingen
ontleend aan diens retabel, dat nu in het museum te Weenen bewaard wordt.
Andere merkwaardige jeugdwerken van Alunno zijn drie of vier ‘Kruisigingen’,
waarop het lichaam van den Heiland in relief van hout is aangebracht, terwijl daarna
het heele paneel, met omstaande figuren en achtergrond, door den schilder als retabel
werd bewerkt. Het schijnt dat zulke werken een ‘specialiteit’ waren van Niccolò's
beginnend atelier en dat hij ze daardoor voor verscheidene Umbrische kerken besteld
kreeg. Een aldus behandeld tabernakel, met Maria en Johannes aan den voet van het
Kruis, bevindt zich in de sacristij van San Frediano te Foligno.
Vroege werken worden ook gevonden in den dom te Assisi en in de Galleria di
Brera te Milaan, doch dit zijn reeds veelluiken, waar de invloed van Benozzo Gozzoli
heeft plaats gemaakt voor navolging van het handwerk van Carlo Crivelli en de
Venetiaansche meesters uit diens omgeving. Crivelli werkte in de Marken en in
Umbrië twintig jaar lang: van 1468 tot 1488, o.a. te Camerino en te Fabriano, en
weldra schijnt er naar uitvoerige polyptieken in zijn geest veel vraag te zijn geweest.
Het zijn meest groote retabels, saamgesteld en opgebouwd uit verschillende paneelen,
met zorgvuldig bewerkt en rijk verguld pilasteren lofwerk. De breedte is gelijk aan
die van het altaar en hun bestemming is daarboven te worden geplaatst, waar zij bij
den schijn der kaarsen door pracht van goud en kleuren inderdaad schitterend tot hun
recht komen. De samenstelling van zulke werken eischte een groote mate van
technische bekwaamheid en zorg. De Venetianen van Murano, Vivarini en de drie
Crivelli's, muntten uit op dit gebied. (Zie afb. 8. De toppen van het lofwerk werden
later afgezaagd, om het geheel in een omlijsting te kunnen plaatsen. Ascoli Piceno
ligt in de Marken.)
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Als men nagaat, dat Carlo Crivelli in 1468 in deze streek aankwam, is het wel
opmerkelijk, dat Alunno reeds in 1471 zijn eerste veelluik volgens de nieuwe mode
afleverde. Het was gemaakt voor de domkerk te Gualdo Tadino en bevindt zich nu
in het museum van dat stadje (afb. 9). Men ziet terstond, dat de voorbeelden hier op
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den voet worden gevolgd. Het gansche gothieke apparaat, de indeeling der
voorstellingen zelfs is overgenomen: beneden de Madonna tusschen staande heiligen,
boven de ‘Pietà’ tusschen halffiguren van heiligen. Alleen als men iedere gestalte
afzonderlijk beschouwt, ziet men dat Alunno in het s c h i l d e r w e r k den Venetiaan
niet nabootste, doch zich zelf en Umbriër blijft. Ditzelfde is ook met de latere
polyptieken in dezen trant het geval. Een der belangrijkste daarvan is wel een groot
retabel in de sacristij der kathedraal te Nocera Umbra. Het is van 1481 en vertoont
met dat te Gualdo Tadino veel overeenkomst. De middenvoorstelling is ditmaal
‘Maria het Kind aanbiddende’ onder een tentvormigen baldakijn; daarboven: ‘de
Kroning van Maria.’
Weder tien jaar later ongeveer (1492) is een dergelijk altaarwerk ontstaan, dat aan
de kerk van San Niccolò te Foligno toebehoort en thans (tijdelijk?) in het stedelijk
museum aldaar wordt bewaard. Ook aan dit veelluik is groote zorg besteed,
buitengewone zorg zelfs. De afwerking is zoo serieus in alle onderdeelen, dat de
figuurtjes op de verticale spijlen even goed zijn van teekening en van behandeling
als de hoofdfiguren, zoodat zij elk een kunstwerkje op zich zelf vormen. Alunno doet
in werken als deze door zijn toewijding en groote bedrevenheid een oogenblik aan
de Vlaamsche primitieven denken. Er is bij hem iets van dezelfde liefde voor de
meest nederige details, niet alleen in de drapeeringen en in het bijwerk, maar ook in
de gelaatstrekken, die hij als geen ander zijner gelijktijdige landgenooten blijkt te
observeeren en volgens bevinding weer te geven. Het is de liefde voor het vak, die
hem kenmerkt, die in alles aan den dag komt, zoowel in de devotie der ‘Geboorte’,
die in het midden staat afgebeeld, als in de karakteristiek der verschillende
heiligengestalten. De Madonna is in haar trekken gewoon: zachtzinnig en lief,
Umbrisch kortom. Vol aandacht en ernst is de grijze Jozef naast haar. Ons verrast
het landschap op den achtergrond: een zeegezicht met schuimkoppen op de golven.
Maar het meest boeien ook hier weder de Santen. Daar is de blijde St. Nicolaas, 's
meesters eigen patroon; St. Sebastiaan, van pijlen doorboord, lijdt werkelijk de
hevigste pijn; St. Rochus, den pestzweer toonende, staat en kijkt meewarig; St. Jeroen
is fanatiek in zijn zelfkastijding en klemt den keisteen krampachtig, waarmede hij
zich de borst aan bloed slaat.
Buiten Umbrië bevinden zich nog zulke veelluiken van Alunno te Rome in de
Villa Albani, en in de Pinacotheek van het Vaticaan twee, een groot en een kleiner.
Buiten Italië is er slechts één aan te wijzen: in het Tog Museum te Cambridge
(Vereenigde Staten).
In San Niccolò te Foligno is voorts een ‘Kroning van Maria’ met St. Antonius abt
en St. Bernardinus, een werk dat door zijn vastheid van stijl en technische
hoedanigheden uitmunt (afb 10). Men bespeurt ook hier weder de oplettendheid en
de zorgvuldigheid, die in plaats van aan een veelluik nu aan dit enkele paneel met
predella ten koste zijn gelegd. De oplettendheid gaat ditmaal zelfs zoover, dat in acht
genomen is welke der aureolen, der beide heiligen beneden en der engelkinderen
boven, hun lichtzijde en welke hun schaduwkant toewenden! Weder is invloed van
Carlo Crivelli, vooral in het ‘dichte’ bovengedeelte, merkbaar. De Madonna echter
is bij Alunno geen hemelkoningin, maar de nederige bedeesde Moeder der Geboorte,
de Umbrische Madonna, aanbiddend zelfs in haar verheerlijking. Opmerkelijk is ook
hier weder het open landschap met het jachttafreel en het zeegezicht op den
achtergrond. Het gevoel voor de natuur, of liever de zin voor natuur-weergave is
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echter bij Alunno nog niet zoo ontwikkeld als dat bij de gelijktijdige meesters van
Perugia reeds het geval is, die hierna nog aan de orde komen.
Uit Niccolò's laatste levensjaren (1497) dateert een ‘Crucifixus’ met St. Franciscus
en St. Bernardinus in het kleine museum te Terni (afb. 11). Het werk is voluit ge-
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signeerd en was, daar het op linnen is geschilderd, vermoedelijk bestemd om als
processievaandel te worden omgedragen. Ook de compositie met het rouwdoek achter
het kruis uitgespannen wijst daarop. Alunno maakte verscheidene van zulke
‘gonfaloni’. De Christus-figuur, redelijk goed van teekening en zéér goed (plastisch)
van omtreklijn, is van conventie niet geheel vrij (vgl. afb. 5 boven). Luca Signorelli
zou op het gebied van anatomie twee jaar later binnen de Umbrische landpalen werk
van ander slag leveren! Alunno's realisme is naïever, zijn vroomheid daarbij misschien
oprechter.
Het afgeleden gelaat van den Gekruisten, met de gebroken oogen en de gestorven
mond, heeft zelfs Fra Angelico nauwelijks zoo aangrijpend geschilderd. Men zie hoe
alles is gedaan om op het leelijke gezicht van St. Franciscus de echte smart tot
uitdrukking te brengen, en men zie hoe de Heilige met krampende vingers het
kruishout omklemt. Even ‘echt’ is het leed van St. Bernardinus, die met een neusdoek
zijn tranen droogt. Men glimlacht even. Maar is dit komisch? Deze kunst is niet voor
ons bestemd, menschen van deze verlichte eeuw, maar voor een eenvoudige
landbevolking, eenvoudig van hart.
Zulk realisme, als wij hier aantreffen, was Alunno vooral in deze zijn laatste
periode eigen. Het blijkt uit zijn laatste werk te Bastia van 1499, eveneens gesigneerd:
Tronende Madonna met musiceerende engelen en in de zijvakken St. Sebastiaan en
St. Michiel. Drie lunetten en predella voltooien dit schilderij, dat wel zéér ver afstaat
van het eerste werk van den meester, toevallig met dergelijke voorstelling, te Deruta.
Echter is dit retabel opmerkelijk veel zwakker en grover van bewerking dan al hetgeen
Alunno vroeger maakte*). Men mag aannemen, dat hij inmiddels zeer oud was
geworden en, hoewel in naam nog aan het hoofd van zijn atelier staande, het meeste
werk aan anderen overliet. Dit vermoeden wordt zekerheid, als wij in het testament
lezen, dat de meester een werk voor de kerk van San Bartolomeo bij Foligno aan
zijn zoon Lattanzio overlaat o m h e t t e v o l t o o i e n . Dit werk nu, dat in 1502
gereed kwam, is ter plaatse nog aanwezig en toont duidelijk, dat Lattanzio het niet
alleen afmaakte, maar zoo goed als van meet af aan alleen heeft gemaakt. Hoogstens
de compositie kan de vader, en dan nog zeer summier, hebben aangegeven; diens
bedreven en zorgvuldige hand valt nergens te herkennen. Het stuk stelt het
Martelaarschap van St. Bartholomeus voor en is van boven tot beneden een gruwel
van jammerlijke mislukking*). Wat de vader had bedoeld, bedierf de zoon geheel
door een voos effectbejag. Dat Alunno voor realisme niet terugschrikte, zagen wij;
maar Lattanzio is er op uit door verwrongen trekken het smartelijke en wreede zoo
‘erg’ mogelijk te maken. De twee beulen, die den Heilige binden, zijn baarlijke
duivels, en de apostel zelf ondergaat het martyrium, niet meer lijdend maar
lamenteerend. Het is duidelijk, dat Lattanzio, die uit onmacht aldus te werk gaat,
Alunno ook in diens laatste werk te Bastia ‘geholpen’ heeft; en het is schier een
voldoening te zien, dat zijn kunst na den dood van den vader niets meer beteekent.
Niccolò Alunno voert ons tot den drempel van de XVIe eeuw. Wij zien in zijn
beste werken een mengeling van zachtmoedigheid en ritueele wijding, van oprecht
sentiment en welbewust realisme. Het laatste dankt hij aan nauwgezette waarneming.
Hij laat de werkelijkheid nimmer los. In het boven afgebeelde veelluik uit de
kathedraal te Gualdo Tadino, van 1471, neemt het Christuskind bloemen aan van
*) Afb. bij Jacobsen, t.a.p. pl. 29 beneden.
*) Afb. bij Jacobsen, t.a.p. pl. 30 boven.
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een engel en ziet daarbij, zich omwendend, de Moeder aan, als om deze haar
toestemming of voorkeur te vragen. Zoo iets, deze kleine ingehouden beweging en
de zin voor het kinderlijk gebaar, behoort tot de gevoels-sfeer van Botticelli. Of van
Rafaël?....
((Slot volgt).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

205

Lente,
door P. Otten.
Hoe is de prille morgentuin
Bepikkeld en bepereld
Van flonkerdrop
En bloesemknop!....
De vroege zonneschijn valt schuin
Op een herboren wereld.
Tevoren was het voorjaar nog
In nevelen verborgen.
De lucht was kil
En vogel-stil. Maar eindlijk kwám de lente toch
Met dezen lichten morgen.
Nu pinken blijde vinken in
De bonte perelaren.
De meezen doen
Uit dennengroen
- Al van het grijze dagbegin Hun puntig liedje klaren.
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Wat verder zingt de teedere alt
Van lang ontbeerden lijster
Zijn strophenzang
Van schoon verlang....
De gansche lichte lente schalt
In dezen luiden luister.
Waar nog de zon niet komen kan,
Daar bloeien anemonen
In 't dorre blad.
En langs het pad
Viole in 't veilig huisje van
Heur eigen geuren wonen.
Hoe zeer is het gebloemd gazon
Van zuivren dauw bepereld!
De morgen is
Eén lichternis....
Monkelend gaat de goede zon
Over de lichte wereld.
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De kleine stad,
door Elisabeth Zernike.
I.
In de kamer was het stil, warm en licht, maar stil vooral. Alleen de klok tiktakte
schriel. Daarbuiten dempte de sneeuw alle geluid. Lize tuurde naar de breede en
hooge gordijnvlakken waarachter ze de donkere ramen verborgen wist. ‘Wat zijn de
gordijnen toch verschoten’ zei ze, ‘heelemaal vaal op de plooien’. Haar moeder keek
even op, als wilde ze zien of de gordijnen anders hingen dan gewoonlijk, daar hun
verschoten-zijn Lize zoo was opgevallen. Maar ze zei niets. Haar vader kraakte met
de wijd-open krant in zijn hand; zijn lippen bewogen zonder dat hij sprak. Straks
zou hij, opstaande, tegen zijn vrouw zeggen: dat stukje moet je eens lezen, en dàt nooit las hij iets voor.
Lize breide verder; warm en broeiend waren haar vage gedachten. Nog vijf minuten
zou ze blijven zitten. Wat was dàt? Ze hief haar hoofd op en keek door halfgesloten
oogleden, zonder te zien. Was het een langzame, gerekte straatroep, die van heel ver
tot haar doordrong? Ze wist het niet. Of in een stil, doodsch huis alle gesloten deuren
werden opengeduwd, zoodat het huis zich zelf zag en kende, - zoo was het. En - of
iets machtigs zich in haar loswoelde, een verlangen naar vreemde verre landen, naar
Javaansche vrouwen, die zingend de rijst stampten, naar groote, dicht-gevroren meren
en forsche boomen, die kreunden onder den winterwind. Vreemd - ze hoorde wel
meer zoo iets, - het kwam door de stilte, die suisde in de kamer. Toen zei ze luid ‘ik
ga dan maar,’ en legde meteen haar breiwerk neer.
‘Waarheen?’ vroeg haar moeder.
‘Naar de van Trichts, en -’
‘O.’
‘En - juffrouw Bertha?’
‘Ja, dat hadden we toch afgesproken’.
‘Ja’ Haar vader keek even op van zijn krant. ‘Er ligt sneeuw,’ zei hij.
‘Ja.’ Ze vond het onnoodig, meer te antwoorden: het was nu immers beslist, ze
zou gaan.
‘Je kunt ook bèst tot morgen wachten,’ zei haar moeder dan - ‘Woensdag is
misschien wat vroeg.’
‘Morgen is het Donderdag.’
‘Och ja, Donderdag is misschien wat laat, ga dan maar.’ Lize, blij dat dit verzet
zich zoo spoedig neergelegd had, ging.
Komend uit de grauwe, lauw-warme gang, leek het haar buiten hèel licht en
tintelend vries-koud. Onbeweeglijk was de wijde luchtzuil tusschen de witte sneeuw
en den donkerblauwen hemel. Wat verderop joelden kinderen, spelend in de sneeuw.
In snelle pasjes, door kleine tevredenheid wat nuffig doend, liep Lize voort, de
sneeuw piepend samenpersend onder haar voeten. Wacht, ze zou het plantsoen
doorsteken, en dan zóo, de Parkstraat langs. 't Was of er niemand nog geloopen had
in het plantsoen; onbevlekt, gelijkmatig ruig van oppervlak was de sneeuwlaag. De
hooge boomen droegen de sneeuw als een sieraad, de kleine struiken als een te zwaren
last, zooals een wereldsche vrouw een edelsteen draagt, waarmee een kind verlegen
is. Lize was blij even uit te zijn, blij met haar gedachten aan de boodschap die ze
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ging doen: menschen te eten vragen voor Zondag. Ze liep met een kleine omweg
naar het huis van de van Trichts; alles was zóo dicht bij elkaar en als ze hen niet thuis
trof, zou het haar toch al minstens een half uur schelen. Maar Cato van Tricht deed
haar zelf open en noodde haar boven te komen, als altijd, niet bijzonder hartelijk
maar ook heelemaal niet stug, dacht Lize.
De van Trichts waren jonge menschen, een jaar geleden getrouwd, toen hij zijn
vaste benoeming aan de Burgerschool kreeg. Alle twee uit den Haag afkomstig,
voelden ze zich vreemdelingen in de kleine stad, zij
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meer dan hij. Want op school, zoodra hij voor de jongens stond, was dat gevoel weg.
Hij maakte zich al gauw bemind, en hij wist voor zijn taak berekend te zijn. Ook het
huis beviel hem; het uitzicht over het plantsoen was ruim en mooi. Nou ja, kennissen
had je niet. En ze wachtten ook nog geen kind. Eigenlijk had hij nooit anders gedacht,
dan dat ze wel gauw een kindje zouden krijgen. Hij hield van kinderen, maar het
leven was hem zoo ook goed. Alleen Cato zou stil en triest worden, door de lange
dagen en jaren heen, als ze alleen bleven. Het was of hij haar niet heelemaal meer
begreep sinds hun trouwen. Ze kon opgewonden-vroolijk zijn en met hem beweren
dat het er niet toe deed, wàar je woonde, als je toch samen was, en je hieldt van
elkaar. En ze kwam bij hem zitten en legde haar armen om zijn schouders: ‘hè jongen,
het doèt er niet toe?’
Dan gingen ze samen uit, heel ver wandelen of fietsen en ze was vroolijk en prees
het bijna-buiten-wonen, overdreven vond hij. Hij ook hield van de natuur, maar bij
haar leek die liefde meer te omvatten. ‘Jij’, zou ze plagend smalen, ‘jij houdt van
jezelf in de buitenlucht, méér dan van jezelf in een bedompt huis, dàt is jouw liefde
voor de natuur. Je ziet niet eigenlijk, wat er groeit en bloeit en leeft in die boomen
en àl dat gras en mos, en die bloemen en varens, en - en.’ Zoo wond ze zich op, totdat
ze ontmoedigd plotseling, den terugtocht voorstelde doordat ze zich had bezeerd aan
dorens, of aan taaie takken, die ze stuk wilde breken.
Lize had hen leeren kennen, want hij, als leeraar, hoorde zoo ongeveer tot hun
stand en ze kende, in de kleine stad, àlle menschen van haar stand.
‘Dag Cato,’ zei ze, ‘je man ook thuis?’ en ging langzaam de huiskamer binnen.
Hem noemde ze: mijnheer van Tricht, zooals hij haar: juffrouw Goesman, rustig
wachtend tot ze, na nog eenige ontmoetingen, zouden afspreken, met een klein lachje
dat haar woorden spontaan moest doen lijken, elkaars voornamen te gebruiken, Lize
en Henri, want ze waren oòk van denzelfden leeftijd. Henri was bij hen aan de tafel
komen zitten.
‘Nu vrouw, wat dunk je? We zullen zeggen: graag, hè?’ Hij keek zijn vrouw aan,
alsof ze nu werkelijk iets moesten beslissen samen. ‘Ja zeker, graag’ zei Cato.
‘Dat is dus afgesproken.’ Dit was voor Lize een moeilijk punt, waarover ze gauw
moest zien heen te praten, omdat ze immers ook hier had kunnen opstaan en afscheid
nemen. Ze zei iets, van de sneeuw, en Cato, haar bedoeling voelend, vroeg als
antwoord: ‘wil je een kopje thee?’
‘Heel graag’ zei Lize, wetend: een kopje thee was 10 minuten, op zijn minst. Een
half uur later stond ze weer op straat en besloot den langsten weg te nemen naar
juffrouw Bertha. Cato vroeg altijd naar haar zuster; gek, ze hadden elkaar nooit
gezien. Maar ‘Hans’ vond ze zoo'n aardigen naam voor een meisje. Het was natuurlijk
Johanna; vader zei dan ook nooit Hans; zij en moeder alleen, en juffrouw Bertha,
omdat die zoo'n oude vriendin was. Wanneer kwam Hans thuis? Ze deed of ze het
niet wist, en ging het heel precies uitrekenen. Begin Maart, de 5de of 6de - ja, dan
had Hans drie dagen vrij. Ze zou met haar praten, natuurlijk, eindelijk zou ze er over
praten. Het ging toch ook niet langer, zoo. - Och nu, nu liep ze gezellig door de
sneeuw, en de avond was zoo goed als om. De klok zou 10 uur wijzen, als ze thuis
kwam, 10 uur al, dan kon je niets goeds meer doen voor het naar bed gaan. Misschien
was er een brief van Hans gekomen, of iets anders, in ieder geval was de avond om.
Maar daarom kon ze toch niet blijven; ze dacht aan Hans, die nu zeker hard zou
werken, een zieke verbedden, of, neen, deze week was ze in de keuken. Daar had ze
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het ook heel druk, ‘jachtig werk’, zei Hans. Ze schrok er even voor terug: 's avonds
om 10 uur nog in de keuken, aan 't omwasschen of zoo. - Ze liep nu in de drukste
straat van het stadje, waar de sneeuw alhaast vertrapt was tot dikke
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modder. Hier en daar voor de huizen lag nog een witte klomp, grauw aan de
afgekloven randen; maar de winkels hadden hun stukje trottoir laten schoon ruimen.
Gezellig was de Lindenstraat altijd, dacht Lize, en ze liep heel langzaam nu. Links
en rechts keek ze naar de winkels; de meeste uitstallingen van de nieuwe week kende
ze al, doordat het Woensdag was. Hè, hadden de dames Schout iets nieuws? Die
blouse, had ze die gezien? f. 4.90, niet duur; maar ze had zoo heelemaal geen blouse
noodig, helaas. - Ze kwam bij juffrouw Bertha.
‘Ik hoorde aan je schellen dat jij het was. Ik wou dat er eens een rooverhoofdman
aanbelde.’
Lize lachte luid, en herinnerde zich dan, dat ze heel dikwijls lachte, als ze hier de
trap opliep. ‘Hoe kòmt u aan een rooverhoofdman?’
‘Ja, dat vraag ik me juist ook af: hoe moet ons kleine nest aan zoo'n kerel komen?
Een groote, sterke kerel, weet je, met snorren als een ouwe kater en gelaarsd als de
kat uit het sprookje, en’
‘Hoe komt u aan het idee, bedoel ik.’
‘Het idee is oud, helaas. Heb jij een nieuw idee?’
‘Dat u Zondag bij ons komt eten.’
‘Eten is zoo oud, en Zondag nòg ouder. Kom binnen; wat praat ik weer; - mijn hit
ging vanmorgen een uurtje vroeger naar huis, omdat haar moeder jarig was, zooals
je wel zult weten. Nou heb ik een uur klets te weinig gehad. En ik ben ruw in mijn
mond ook; ze is zóó christelijk, moet je weten - maar natuurlijk weet je dat - zóó
hevig Christelijk, en pas 14, zooals bekend. Nou, Zondag zal ik netjes zijn en mijn
mond houden, dan kunnen andere menschen praten. Wie zijn de andere menschen?’
‘De van Trichts’.
‘- Zoo - de van Trichts. Zeg, wie is aardiger: zij of hij.’
‘Zij, geloof ik.’
‘Zoo, ik vind: hij. Nou ja, natuurlijk vind ik: hij, ik heb er den leeftijd voor. Zij is
geen mensch voor hier, ze houdt het niet uit, wil ik wedden.’
‘Och, ze zal toch wel moeten.’
‘Moeten, een vrouw moet niets. De vrouwen regeeren toch zeker de wereld, zou
ik denken? Dat heb je me honderd maal hooren zeggen, maar tòch blijft het waar.
Als hij weg wil, nou, dan wordt hij commies bij de posterijen in Amsterdam, of
kantoorklerk in Rotterdam, of’
‘Journalist in Londen.’
‘Natuurlijk. Dan hebben ze het arm, vooral in Londen, maar dat geeft drukte.’
‘Ja’. Lize, ineens, dacht weer aan Hans' jachtige werken. ‘Hans heeft het ook altijd
zoo druk.’
‘Hans?, ja, die weet van aanpakken.’ Ze zwegen. Zie zoo, dacht juffrouw Bertha
voldaan, nu zat het kind in gedachten, nou tobde ze, over Hans, die toch zoo hard
werkte, en over Cato van Tricht, die het hier niet zou volhouden. Ze dronken thee,
zwijgend. Toen ze weer begonnen te praten, was het over de blouses bij de dames
Schout..
Juffrouw Bertha nam een boek op toen Lize weg was, maar bracht het niet tot
lezen. Wat had ze zich opgewonden, maar nu voelde ze zich stil en koud van binnen,
als was ze even geen levend wezen meer. Dan kwam er langzaam, als druppend vocht
uit een lekke kan, wat pijn in haar borst, wat verdriet, om gedachten uit haar jeugd.
Toen ze zoo jong was als Lize, en jonger nog, toen had ze geen kracht gehad haar
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leven te stuwen in één richting, opwaarts, hijgend, dringend, opwaarts, om ééns een
top te bereiken, om ééns te weten: ik bèn iemand, een recht-denkend en wel-voelend
mensch. Wat baatte het, of ze hier telkens weer aan dacht? Haar tijd was voorbij.
Nooit is het te laat, leerden de wijzen. Kom, nooit te laat om nog op weg te gaan?
Welke zwerver zoekt zijn pad als het donker valt? In den avond wil hij rusten en
uitzien in het dal, vanaf zijn hoogte. En zij moest uitzien over het vlakke land, met
nergens
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een bergtopje blauw achter verren nevel. Ze had veel vrienden, die haar zochten om
het geestig-vlugge van haar woord, om haar hulpvaardigheid en belangstelling in
alles wat hen betrof. Ze was, na dominee, het meest populair. Ze kon grootsteedsch
zijn, en vertellen van schouwburgen en partijen; ze was eenvoudig en gaf zich zelf
onbewust een tikje platheid bij de minder gegoeden; ze was de dartele jeugd voor
de oudjes, en de levenswijze voor de jonge menschen. Maar ze wist dat al haar
bravour-vertoon in den grond valsch was.
Nu lag het boek in haar open handen; ze zat aan de tafel en tuurde zoo'n beetje in
de lamp. Haar lichaam hield ze onbeweeglijk, zelfs prevelde ze niet met haar lippen.
En zoo kwam er veel uit haar jeugd dat nu, zoo juist geleden, gebeurd scheen. Een
vriend had afscheid genomen, een vriend die haar niet tot man wilde zijn. Ze had
gehuild en véél geklaagd. Lang nadien kwam eerst de zekerheid dat het zoo moest
wezen. Had alles dan zoo moeten gebeuren als het gebeurd was? Dikwijls kwam dit
als laatste gedachte, na een joelige oppervlakkig drukken dag.......................
Dien avond, na Lize's bezoek, lagen Henri en Cato samen op den divan. Zij hield
haar oogen gesloten en leunde tegen den muur. ‘Wat kruip je ver weg’ zei hij, naar
haar tastend zonder zich om te draaien.
‘Laat me nou.’ Hij trok even met zijn schouders, ontstemd, en liet zijn hand rusten.
Wat was hij gehoorzaam, hij gaf zijn poging wèl gauw op, dacht ze en vroeg: ‘hoe
vind je 't van Zondag?’
‘O wel best, wel aardig. Mijnheer moet een pientere man zijn, weet je.’
‘En hoe is Lize?’
‘Gut, dat zal jij wel weten!’
‘Maar ik weet het nièt.’
Hij zweeg even en dacht dat ze zeker niet erg met die Lize kon opschieten. Vrouwen
deden soms zoo moeilijk en raar tegen elkaar, zoo alsof ze het hoogste van elkaar
verwachtten, maar niet het geringste wilden aanvaarden. Hij zon op iets waar hij
Cato genoegen mee zou kunnen doen. ‘Gaan we Zondagmorgen dan eerst vèr
wandelen, ergens buiten koffiedrinken, dan komen we uitgehongerd bij de Goeslui.’
‘Ik dacht dat je naar de kerk wilde.’
‘Lieve meid, ik naar de kerk?’
‘Die dominee interesseerde je zoo.’
‘Ja zeg’, - hij draaide zich naar haar toe - ‘moet je hooren, werkelijk een bijzondere
kerel’.
‘Wat zie jij toch altijd veel goeds in de menschen,’ zei ze glimlachend. Maar hij
vertelde al van den dominee, die over zijn zoontje was komen praten op school. Ze
luisterde niet. Wat moesten ze nu doen, Zondagmorgen, wandelen, of naar de kerk
gaan? Dan keek ze naar Henri en deed alsof ze op zijn woorden lette. Hij was toch
gelukkig en tevreden; wonderlijk, precies dezelfde was hij nog als toen ze hier
gekomen waren, een jaar geleden, een héél jaar. Toen hij had uitverteld, vleide ze
haar hoofd tegen zijn arm. ‘Nou niets zeggen; stil liggen en heelemaal niet praten.’
‘Goed’, zei hij, niet begrijpend, en zweeg..................................
Buiten lag de sneeuw op alle lage daakjes en ongerept op de wijde velden rondom
de kleine stad. Het was nacht haast, de meeste menschen sliepen. De enkele lantaarns
bleven branden in de straten, hun flauw geel licht in kleine kringetjes spreidend, ver,
ver onder het witte, alomvattende licht van de maan.
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II.
Het was Zondagmorgen. Mevrouw Waag maakte de ontbijttafel klaar in de stille,
zonlooze tuinkamer. Buiten hoorde ze vechtende musschen luid sjilpen; dat gaf haar
even een gevoel van voorjaar. Maar de tafel nam haar gedachten in beslag.
Zondagsmorgens moest het ontbijt correct zijn: een schoon servet, schoone
vingerdoekjes, en geen broodkrummels hier en daar. De stoelen schikte ze om de
tafel,
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want Zondagsmorgens kwamen alle gelijktijdig ontbijten. Ze hoorde Karel al fluiten,
een operette-deuntje; och, hij was een kind, een liève jongen. Zij zelf begon een
gezang te neuriën, even maar en vergat het weer in haar zorgen voor de theetafel.
Zie zoo, moeder's kopje, en moer-Waag's kopje. Ze hadden beide moeders in huis,
oude dametjes, die het met de heele wereld wel konden vinden, alleen niet te best
met elkaar. Hàar moeder, een klein, verschrompeld boerinnetje, met een kap op, die
haar kaal hoofdje bedekte - zijn moeder, moer-Waag genoemd - en dat klonk voor
een vreemde als één, niets beteekenende naam, - een groote stramme vrouw, met
hard en beenig gezicht, uitgedroogd als moeder, maar vastberaden en trotsch als het
gezicht van haar zoon. Mevrouw Waag legde het gezangboekje naast het bordje van
haar man en rangschikte de poststukken naar belangrijkheid. Dat was een werkje,
waarvan ze zich met veel nadenken kweet, zelf voelend het onbehaaglijke van b.v.
een circulaire in te zien vóór de preek, en een gewichtig schrijven, een beroepsbrief
of zoo, eerst later te vinden. Ze ging zitten. In kleine scheutjes kwamen gedachten
aan de preek. Want ze wist er iets van, natuurlijk; de tekst, en het groote, leidende
idee van het geheel; ook enkele kleinigheden, een versje, waarmee zij had moeten
helpen, omdat de middelste regel hem ontschoten was. Ze wist ook dat hij dit maal
geen heel nieuw onderwerp had gekozen; maar hij hield ervan, de oude, bekende
dingen nog eens anders te belichten; en na enkele levensjaren vond je immers soms
nieuwe vormen voor het lang-gekende, voor het oud-vertrouwde bezit?
Och die Karel, zoo'n kind, hij floot nog maar altijd. Karel was haar lievelingszoon,
ze wist zelf niet waarom. Joop had meer karakter, die leek daarin op zijn vader, maar
Karel had dat lieve, zachte in den omgang, dat haar man óók had, maar Joop zoo
miste. Karel moest nog wat sterker worden natuurlijk, zedelijk fikscher. Toch Joop, de oudste, kwam binnen. ‘Dag moeder,’ zei hij.
‘Goeden morgen, Joop. Och loop even naar boven en zeg Karel dat hij niet aldoor
zoo fluit.’
‘U vindt het zoo aardig dat Karel kàn fluiten; hij is werkelijk muzikaal.’ Ze keek
Joop aan, maar ze kon nooit veel zien in dat breede en hoekige gezicht. Hij stond
voor de glazen tuindeuren. Nu veegde hij met zijn groote hand over zijn oogen en
voorhoofd en 't was of hij het leven, de gedachten, uit zijn gezicht weg drong daarmee.
Het maakte zijn moeder besluiteloos.
‘Wil je niet gaan? Ben je jaloersch op Karel, Joop?’
‘Jaloersch? o neen, moeder. Karel komt dadelijk beneden; hij is bijna klaar met
zijn kuifje; zegt u hem dan zelf van dat fluiten.’
Nu kwam moer-Waag binnen, gevolgd door haar zoon, den dominee. Men ging
zitten, wachtend nog op de ontbrekenden, en dominee bekeek de gerangschikte post.
‘Een uitnoodiging om een beroepspreekbeurt te vervullen in den Haag’, zei hij, half
lezende. ‘Den Haag, een mooie stad vrouw, heeft veel voor, ook met het oog op de
jongens’. Hij liet het witte papier, waartegen hij had aangekeken, zakken, keek even
naar zijn vrouw, en toen vluchtig, als moest het ongemerkt blijven, de kamer door
en den tuin in. ‘Maar toch ik heb eenmaal altijd bedankt voor nieuwe beroepen; ik
voel me hier op mijn plaats, ik’. - Allen luisterden, alleen Joop haalde, met
onverschillig, luid jongensgesnuf zijn neus op. Dominee Waag glimlachte. ‘Misschien
zal ik alleen nog bezwijken voor Amsterdam’, zei hij, als schuldig een vergeeflijke
zwakheid belijdend. Mevrouw ook, glimlachte toegeeflijk. Zijn moeder knikte een
paar maal, langzaam en nadenkend. Toen ging weer de deur open en de kleine moeder
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kwam binnen met Karel. Ze gingen vlug zitten. Mevrouw keek hen aan en het speet
haar voor hen, dat ze niet wat eerder gekomen waren. Ze zei nu maar niets van wat
gebeurd was.
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Karel's kuifje stond fier, recht overeind. Kinderlijk-verlangend keek hij naar het
Zondagsche krentebrood en vroeg of ze beginnen mochten. Zijn magere beenen, nog
vreemd, stijf-Zondagsch in de lange broek, zwierden onder de tafel. ‘Gaan we àllemaal
naar kerk?’ vroeg hij. Dominee antwoordde hierop niet; hij liet zijn kinderen vrij;
wel keek hij even naar Joop, die nogal eens verzuimde.
‘Ik ga vandaag wel,’ zei Joop, ‘ik wil weer eens hooren wat vader gebrouwen
heeft. Vader, ik zal een boek met teksten voor u aanleggen, buiten de Bijbel om.’
‘Voornamelijk puttend uit Multatuli?’
‘Niet voornamelijk. Toch heeft Multatuli mooie dingen gezegd. ‘En de ziel des
menschen groeit niet van het loon, -’ Zijn vader stuitte die laatste, zacht-geprevelde
woorden.
‘O zeker, ik haal hem wel eens graag aan’ - hij voelde, zijn zin daarmee niet te
kunnen eindigen - ‘als een groote geest die zich zelf, helaas, niet voldoende in
bedwang had.’ Daarbij richtte hij zijn bovenlichaam op en sidderde wat achteruit,
zijn handen tot vuisten gebald, als trok hij krachtig teugels aan.
Joop zweeg en het leven leek weer weg uit zijn gezicht....................
Vele menschen wandelden naar de Groote kerk. Juffrouw Bertha, die nooit ontbrak,
en het toch niet altijd eens was met dominee; Henri van Tricht, die voor 't eerst zijn
vrouw had weten over te halen mee te gaan, sinds hij zelf eenmaal den dominee
gehoord had; de familie Goesman, vader, moeder en dochter, de twee
doktoren-vrouwen, die groote vriendinnen waren en eigenlijk niets geloofden, maar
elkaar zoo trouw troffen Zondagsmorgens op het hoekje van de Lindenstraat; de
vrouw van den stationschef, die veel op had met dominee en door hem werd
voorgetrokken met huisbezoek, - ze begreep zelf niet waarom of waardoor, maar dat
het zoo wàs, wist ieder. En heel veel meer, die dominee graag hoorden, die zijn stem
mooi vonden of zijn voordracht, die hielden van de gezangen die hij opgaf, die graag
in de kerk zaten en hielden van de stovenlucht in den winter en 's zomers van de
koelte, die de kerk gevangen hield tusschen haar kille witte wanden, haar steenen
vloer en hoog dak.
Lize, wijd-uit zittend op het dik-fluweelen kussen, dat over de rieten stoelzitting
heenreikte, keek naar de binnenkomenden. Hè, Henri van Tricht met Cato; ze was
benieuwd, hoe Cato de preek zou vinden. Cato was orthodox opgevoed, héél fijn,
maar het had haar nooit recht gepakt, wist Lize. Om haar man, die geen behoefte
kende aan geloof, en ja, om zich zelf ook, had ze de godsdienst opgegeven, die haar
toch ook nooit méér was geweest dan de godsdienst van haar ouders. Maar nu kwam
ze toch hier in de kerk. Dominee Waag was ook niet iedereen; er ging een roep van
hem uit, hij had talent. Lize wist nooit recht: vereerde ze hem, of, heel in 't geheim,
in 't stille donker van haar hart, verachtte ze hem? Toen Cato haar groette, knikte ze
vertrouwelijk en glimlachte voldaan, omdat Cato zàg, hoe zij hier op haar plaats was,
zij, als gemeentelid aangenomen door dominee Waag, zij, die altijd trouw naar de
kerk ging, die den koster kende en alle bezoekers, die precies wist hoè dominee
gewoon was de dienst in te deelen. Ze hoorde Cato hem al prijzen: zeker, ze had het
buitengewoon mooi gevonden, en zij, Lize, vereerde hem. Maar toen juist zag ze
Joop van den dominee. Die kwam lang niet altijd, die wilde zelf geen theologie
studeeren, hoewel het de vurige wensch was geweest van zijn vader. O, ze wist niets
met zekerheid, ze kende Joop niet, maar ze zag in hem, zooals hij Zondagsmorgens
de kerk binnenkwam, of ook zooals hij soms met zijn vader door de plaats liep, zijn
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oordeel over dien vader, zijn jongensachtig-hard, mannelijk-scherp oordeel. Op de
verdere domineesfamilie lette ze nu niet. Ze volgde Joop, die langzaam, gelaten,
schuifelde achter de beide moeders aan, en, toen die zaten, met één groote stap bij
de mannenbanken was. Ze voelde zich tot hem getrokken door het strakke
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en koude van zijn regelmatig gezicht. Maar hij kon ook wel lachen, echt vroolijk,
zoodat je ineens wist dat zijn oogen helder blauw waren. Hij lachte om dingen, waar
andere menschen niets grappigs in vonden: om het draven van een hond langs den
weg, of het miauwen van de oude kat van moer-Waag, of, meest, om iets wat andere
menschen zeiden in ernst of onverschilligheid. Wanneer ze bij de familie Waag
kwam, vond ze het prettig er Joop te ontmoeten. ‘Dag Lize’, zei hij, en gaf haar een
hand. ‘Dag Joop’; meer niet, natuurlijk. Maar hij bleef in de kamer en praatte mee,
lachtte dan soms en was ineens weer strak en koud. Veel menschen vonden hem
verwaand. Ze geloofde juist dat hij dat niet was. - Lize had naar hem gekeken, telkens
haar gezicht afwendend, als hij zijn hoofd naar haar kant draaide. Eénmaal was ze
blijven wachten op zijn kijken en zijn groet, die daarop volgde. Door zijn hoofdknik,
het onwillekeurig bewegen van zijn lippen voor haar naam, voelde ze hem weer haar
kameraad, haar geestverwant. Met hem zag ze de kleinheid, het ijdele van dominee
Waag. De orgeltonen, hoog en bevend, kwamen zweven door de kerk, over de hoofden
van de menschen en Lize zette zich tot aandachtig luisteren en prevelde al het
voorgebed: ons begin - en onze voortzetting - en ons einde - zij en blijve in den naam
van Hem - uit Wien - en dòor Wien - en tót Wien, - alle dingen zijn; in den naam
van dien God - dien toekomt - de eer - en de heerschappij - en de heerlijklijkheid tot in Eeuwigheid - Amen..........................
's Middags ging Lize wandelen met vader en moeder, omdat het mooi en zacht
weer was, lente haast. Ze spraken eerst over Hans' thuiskomst; 14 dagen nog, dan
wàs ze er. Ze zeiden bekende dingen tegen elkaar, die ze alle drie wisten; met welken
trein ze komen zou, hoe lang ze bleef, wàt ze voor Lize en wàt voor moeder mee
moest brengen uit de stad, wàar ze al op de middagthee was genoodigd en wàar s'
avonds. En onderwijl dachten ze, ieder stil voor zich, aan Hans' krullend blond haar,
aan haar kinderlijk, rond gezichtje, aan heel haar kleine lieve zelf. Het werd zoo
vroolijk in huis als Hans er was. Door een beetje hulp van haar waren de
huishoudelijke werkjes zoo wonderlijk vlug gedaan; je hoefde maar naar haar handen
te zien, die waren dik en hard, dan wist je dat ze werken kon. Dan kwam er tijd vrij
voor zooveel, waaraan niemand zou denken als Hans er niet was. Ze maakten iets
om het huis mee te sieren, ze verzorgden eens extra goed de planten, of bakten koekjes
zelf; ze waren gelukkig en wilden niet uit elkaars oogen gaan. Maar nu zou Lize met
haar praten; ze wilde weg, weg uit huis, weg uit de kleine stad. Kijk, kijk, die knoppen
aan de kastanjeboomen, ze zwollen al. De kastanjes bloeiden altijd zoo mooi langs
dezen weg. In de vroege lente, dan ging ze bijna iederen avond hier even langs. Als
ze nu weg was - een verpleegster had weinig vrij, niet eens altijd op Zondag. O, maar
ze moest nu niet denken aan de enkele malen dat ze zich gelukkig voelde hier. Ze
moest liever denken aan gistermiddag, toen de tijd haar weer zoo gedrukt had, toen
het zoo hopeloos was geweest, die groote ronde uren, die langzaam, heel langzaam
zich afwentelden van haar. De klok hield nòòit op met tikken; soms, als ze druk bezig
was, hoorde ze het niet; dan was ze gelukkig; maar uren achtereen hoorde ze het wèl.
Een klein beetje onregelmatig tikte de klok, de afstand van den één naar den anderen
tel iets langer dan van den ander naar den één; dat kwam doordat de schoorsteenmantel
wat helde naar links. Dan wilde ze de klok verbeteren, en iets eerder de eene tik
geven. Ze probeerde het op allerlei manieren: pratend, of kloppend met een vinger,
of fijntjes stampend met haar voet. Maar nooit gelukte het; ze ging toch mee met het
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scheeve klokgeluid, en als ze dan voelde hoe vergeefs en nutteloos haar spelletje
was, schaamde ze zich en de lange leege tijd, al die vreeselijke
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minuten, drukten op haar borst en haar keel. Ze wilde weg.
Het zou wel eenzaam zijn, in een groote, drukke stad, waar ze niemand kende.
Zóóveel menschen, en ze wist niets van hen af, ze keken niet naar haar, ze merkten
niet dat zij gekomen was. Ze zou kunnen gaan wandelen zonder den weg te weten;
in de lente, zonder te weten waar het zwaarst de kastanjes bloeiden; in den zomer,
zonder de mooiste rozen te vinden; in de herfst, zonder het fruit te proeven, het meest
gave en sappige, van buren en vrienden. Het was toch hàrd, weg te moeten. Maar
weer kwam ze in de huiskamer, de stille, warme, lichte, en even hoorde ze de klok
en voelde ze dat groot-verlangende in haar borst, dat altijd maar méér wilde, méér
werk, méér leven, méér leed en méér geluk, méér lachen en méér tranen, dat haar
sneller wilde doen leven, dat al haar dagen wilde vol zien, zoodat ze niet kòn luisteren
naar het scheeve tikken van de klok. O, ze wilde weg!
Dien middag wandelden ook Henri en Cato langs den weg, waar de kastanjes
stonden, wier taaie, dikke takjes eindigden in zwellende knoppen. Cato was uitgelaten,
als een bevrijd kind, dat lang was vastgehouden in droefheid om onbegrepen dingen.
Henri, verruimd en blij om haar, dacht toch even soms in angst hoe dit verworden
moest als de zon wegging, de winterzon, die het land zoo arm en koud zou achter
laten. Maar het was voorjaar, zei Cato, en ze spiedde tusschen het gras van de berm,
of ze de glanzende, ronde blaadjes van het eerste speenkruid vond. Ze draafde soms
een eindje voort, een vogeltje achterna, een terug gekeerden trekvogel, o nee, geen
gewone wintermusch. Dan hing ze aan zijn arm en vertelde haar plannen voor den
zomer.
‘Zie je, ik zal zuinig zijn, met àlles, dan besparen we dus veel geld en gaan van
den zomer reizen. Weet je hoe we dat doen? We koopen een woonwagen en huren
een paardje, een sterk licht-bruin paardje. De woonwagen moet zijn van ruw wit
hout; dan gaan we hem eerst zelf schilderen en meubileeren natuurlijk. Onze mooiste
lappen en kleedjes gebruiken we er voor, want het kan natuurlijk niet schelen of ons
huis kaal is, dien tijd. Het paardje draaft den heelen dag; ik men; jij, - jij zit achter
op den wagen, op zoo'n bungelend trapje, je weet wel, te fluiten en aardappelen te
schillen, je ziet er uit als een schooier.’
‘Toe maar.’
‘O, dat vind je niet leuk, hè?. Nou, je mag ook wel den heelen dag in een schoone
pyama loopen, één van Engelsch snit, gentlemanlike.’
‘Zeg, kijk eens naar die paarsche wolken aan den horizont, mooi is dat, maar wel
wintersch hè?’
‘Ja’, zei ze ernstig, ‘ja dat is mooi. Och ik was kinderachtig aan 't praten, maar. -’
Hij drukte liefkoozend haar arm. ‘Nou ik vertellen wat we van den zomer gaan
doen. We gaan verhuizen.’
‘Hemel.’
‘Ja, We huren een aardig huisje met een tuintje’.
‘Dat absoluut niet te krijg is.’
‘Stil. In het tuintje gaan we werken; niet de woonwagen schilderen, maar, nou ja,
tuinieren. Mijn vrouw houdt zoo veel van bloemen en planten, zooveel dat ik die
liefde niet heelemaal kan begrijpen, maar, -’
‘Begrijp je dat niet?’
‘Nee kind.’
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‘Dan zal ik je het uitleggen; kijk.’ Maar ze zweeg. Regelmatig en vast klonken
hun stappen op den steenen weg. De wolken waren hooger geklommen en gaven een
kille loodblauwe duisterheid aan het land. Ze liepen huiswaarts weer, onbewust
vlugger, door den komenden avond.
‘Nou?’
‘Ik weet niet, zie je,’ zei ze met een klein lachje, ‘of ik het zèlf wel goed begrijp.
Alle menschen houden van bloemen, omdat ze mooie kleuren hebben of sierlijk zijn
gevormd; maar ik dacht dat ík om nog andere dingen van ze hield.’
‘Dat zal dan ook wel zoo zijn, maar je kunt
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het nog niet uiten? Je moet er maar eens naar zoeken, wie weet hoe mooi het is’. Ze
keek naar hem, haast verwonderd, en glimlachte.
‘Je bent een lieve man, en - en ik ben gelukkig vandaag.’
‘En morgen?’
‘Dan zal ik misschien weer ongelukkig zijn’, zei ze zacht, en keek weer naar hem,
maar zijn gezicht bleef in rust. ‘Waarom zeg je niets? Waarom zeg je niet dat ik me
moet leeren beheerschen, dat ik zoo moet worden als - als Lize Goesman?’
‘Wind je niet zoo op. Ik wil wel wat zeggen.’
‘Nou vooruit.’
‘Je moest je toch eigenlijk schamen, voor dat: ‘morgen zal ik misschien weer
ongelukkig zijn’. Ze hoorde hoe hij zijn best deed vloeiend en vast te blijven praten,
maar tegelijkertijd sloeg haar de zin van zijn woorden. Ze beet op haar lippen van
kwaadheid en was even zóó verward, dat ze niets kon antwoorden. 't Was of
hoon-lachend en schimpend haar stemming van kinderlijke vroolijkheid wegglipte.
‘Jij moest je schamen, me altijd weer mijn mooie stemming te bederven’, zei ze
hard.
Ze liepen voort, gejaagder, en luider nog kletsten hun voeten op den straatweg.
Ze voelde hoe haar arm nog op den zijnen lag, als hoorde ze bij hem. Altijd als ze
gekibbeld hadden, kwam er nog zooiets onzinnigs ook bij als nu dat gearmd loopen,
dacht ze bitter. Meestal was 't het gevoel met hem in één kamer te moeten zijn en
blijven, en hem tòch weer, na een half of een heel uur, te moeten bedienen, gewoon,
als was er niets gebeurd: - Henri, wil je een kopje thee? - Om te huilen zoo belachelijk
was het. Recht voor zich uit zag ze wat daakjes en twee torenspitsen, met hier en
daar een lichtje. Wat holden ze alsof ze er toch vooral gauw wezen wilden. De kleine,
leege stad, en daarin leefden ze hun kleine, leege leven. Ze ging hunkeren naar een
woord van hem, naar het eerste, nieuwe woord. Hij kon nog zoovéél goed maken,
als hij wilde. Zou hij willen? Kon ze maar even zijn gezicht zien, maar hij zou het
dadelijk voelen als ze keek naar hem, en verontschuldigingen verwachten van hàar....
Nu liepen ze door de straten - ze zwegen - Haast waren ze thuis.
‘Je moet me altijd nog vertellen waarom je de preek niet mooi vondt’, zei hij, de
sleutel in het slot stekend. ‘Straks dan maar, na het eten, hè?’
‘Ja,’ zei ze alleen.

III.
Lize liep te zingen door het huis en voelde zich een nieuw mensch. Mevrouw
Goesman luisterde telkens verrast, als ze weer Lize's stem hoorde en dacht aangedaan,
wat haar kinderen elkaar toch lief hadden! Want alleen uit blijdschap dat Hans straks
kwam, zong Lize zoo.
In de slaapkamer, die ze vroeger altijd hadden gedeeld en waar nu weer Hans' bed
was opgeslagen, ging Lize speurend rond. Ze sierde de kamer wat op; boven het bed
van Hans prikte ze, zorgvuldig, een plaat die ze in een leege kast had gevonden. De
plaat stelde voor een man en een vrouw; de vrouw, mooi en jong, gekleed in witte
zij, lag aan de voeten van den man, in wanhopend smeken. Hij had zijn oogen
afgewend en staarde in schaduw-donker, heel smartelijk, zoo zonder gedachten. Lize
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vond het een mooie plaat; ze keek er neuriënd naar en was er mee in haar schik. Hans kwam; - behalve het feestelijke en de verandering die het bracht voor alle drie
de dagen dat ze er zijn zou, gaf het nog dat groote, héél gewichtige: er zou worden
beslist en uitgemaakt dat zij, Lize, weg zou gaan uit huis en verpleegster zou worden,
als Hans. Wel begreep ze, dat zulke plannen niet dadelijk tot uitvoer konden komen,
maar als er eenmaal een bres was geschoten, zou alles wat weg moest, langzaam aan
wegbrokkelen. Dat haar eigen woorden: ‘ik wil weg,’ als spontane uiting van haar
zelf alleen, noodig waren en onontbeerlijk, bedacht ze niet. Als Hans er zijn zou en
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naast haar zou staan, dan moest ieder het zien en weten - deze vorm haast namen
haar vage gedachten aan.
Het was een zachte voorjaarsmorgen; in den tuin fladderden en sjilpten de
musschen, grauwe vogeltjes tegen den blauwen hemel. Lize had de ramen van de
slaapkamer hoog opgeschoven en den milden wind voelde ze als een weelde om haar
leden en in haar koel gezicht. Nu moest ze zich klaarmaken om naar het station te
gaan. Ze keek in den spiegel en hief haar handen naar heur haar, dat ze gedachteloos
streelde, zooals ze het een lief klein kind zou hebben kunnen doen.
Ze dacht aan haar vader en moeder, die ze ging verlaten, zonder droefheid; ze
dacht niet aan het nieuwe leven. Het nieuwe leven was als de lentewind, bevrijdend,
zacht haar loswoelend uit de oude, broeiende sleur.
‘Lize’, riep mevrouw aan de trap, ‘Lize!’
‘Is het tijd?, ik ben klaar’.
Lize tusschen vader en moeder in, zoo liepen ze naar het station.
‘We zijn vroeg’, zei mijnheer, ‘laten we langzaam loopen’. Dat deden ze. Ze
groetten veel en keken veel om zich heen, met vriendelijk-blije gezichten........
Hans zat in den trein en dacht aan hen. Nog een kwartier; zeker zouden ze al van
huis zijn gegaan en nu op den stationsweg loopen, Lize in 't midden,
vroolijk-glimlachend naar alle menschen en alle huizen. Blij waren ze omdat zij thuis
kwam. Stijf kneep ze haar handen samen in haar mof en toen ze tòch nog de tranen
warm en vochtig voelde in haar anstig-open oogen, beet ze op haar lip en liet niet
af, ondanks de pijn. Véél lachen en druk praten: dag, dag, - zoo blij jullie te zien dag Lies- en moeder- en vader. - Hen omhelzen - o - en zich laten zoenen op haar
wangen - haar wangen die hij gezoend had en na hem niemand meer - drie weken,
drie weken lang niemand - na hem. Stil, ze was er bijna; nu lachen en ja, zeggen dat
ze verkouden was, hèel zwaar verkouden. Een stukgereten zakdoek hield ze verstopt
in haar mof; daarboven op lag een schoone nog opgevouwen. Ze had een tijdlang
alleen in de coupé gezeten. maar wilde toen niet huilen, wilde en mocht niet. Zachtjes
had ze gekreund, het zelf nauwelijks hoorend door het stampen van den trein;
aanzwellend onwillekeurig bij heftiger wielengeraas of een snerpend gefluit van den
locomotief. Het zakdoekje werd vochtig om haar mond en scheurde op haar scherpe
tandjes, zoodat ze de dorre rafels proefde op haar tong, als een zware zieke het
weinige, laffe voedsel.
- Dag, dag, blij dat ik thuis ben. - Best, ja; - jullie ook goed? Dag moeder - O, zou
ze niet uitbarsten als ze moeder zag, moeders stille, mooie gezicht, maar
hartstochtloos, koud - O, koud waren àlle menschen, hij ook was, - nee, nee, dat was
nièt wàar, hij voelde zóo sterk, zóo warm, dat hij niet liefde kon veinzen, toen, - toen
liefde, - er niet meer was. Hij hield niet van haar, niet, niet, niet.
- De trein floot en verminderde zijn vaart! Ze zou er haast wezen; stil, nu haar
mandje uit het net halen en klaar staan voor het portier, midden er voor, dat ze haar
gauw zagen; - en dan lachen. Ze zou haar oogen maar wat dicht knijpen, dan konden
er geen tranen door; kleine pretoogjes, zeiden de menschen; kleine oogjes dat kon
dus wel. De trein stopte; ze zag hen staan, zooals ze hen had zien loopen op den
stationsweg: Lize in 't midden en hun gezichten zoo welvoldaan - o God - nu lachen....
De innigste begroeting was voorbij; ze liep gearmd tusschen vader en moeder.
Lize, die geen woord wilde missen, was dàn links, dàn rechts van hen. ‘Je ziet wat
bleekjes en smalletjes kind, zei moeder’.
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‘Dat komt, ik ben zoo erg verkouden’, antwoordde ze grif en nam meteen den
schoonen zakdoek. ‘Alweer een schoone’, zei ze lachend.
‘En hoe was het den laatsten tijd in 't ziekenhuis, druk?’ informeerde vader.
‘Druk, nee - niet erg, of, och, 't gaat nogal; heel gewoon, druk is 't altijd.’
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Lize, even afgewend, herhaalde prevelend die onachtzame woorden: heel gewoon,
druk is 't altijd. - Dat zou zij dan ook kunnen zeggen, zoo zonder eenigen ophef, als
iets waaraan je was gewend.
Het gesprek wilde niet erg vlotten. Hans voelde zich vreemd leeg, als zonder
gedachten en gevoelens, als zonder hart. Lize praatte met zich zelf, deed veel stille
vragen aan Hans, en wist zelf het antwoord. Als ze een kennis tegenkwamen, groetten
ze vroolijk en praatten even over hem. En eenmaal zei Hans: ‘we zijn stil van
blijdschap.’ De laatste minuten liepen ze zwijgend, en Hans, zonder het te willen,
ging alle bekende dingen heel scherp zien. Het hinderde haar, maar ze kon er zich
niet tegen verzetten. Het gevoel van leegte werd tot gevoel van openstaan voor àlle
zintuigelijke indrukken. Thuis gekomen duurde dat voort: naast het rustend, groot
verdriet, groeide, vreemd en kleurloos, belangstelling voor wat om haar
was...........................
Langzaam wikkelde Hans zich los uit een druk gesprek met juffrouw Bertha, waarnaar
haar ouders glimlachend hadden geluisterd en Lize getracht had te grijpen. Maar
juffrouw Bertha was haar te slim af en liet den draad geen enkel maal knappen maar
spon ijverig voort, de pret brandend op haar wangen, en, intenser nog, glimmend in
haar oogjes. Die Hans! ze had iets nieuws gekregen, iets zachts en toch sterks -; was
het wereldwijsheid? die kleine Hans! ‘En hoe vind je het nu weer hier in ons oude
nest hè?’ Hans streek even over haar blonde krulletjes, die kriebelig op haar warme
voorhoofd hingen.
‘O, wel heel best,’ zei ze, en dan zacht en wat aarzelend, kijkend naar vader, die
de laatste post bekeek, naar moeder bij de theetafel, ‘het is hier zoo rustig, zonder
na-ijver en nijd - en - venijn’ 't Was haar of ze, door te zeggen zoo goed ze dat kon,
wat ze had gevoeld, hier in 't oude huis, dat gevoel weer verdreef voor het jonge,
bittere verdriet. En ze dorst niemand aankijken, toen ze zei:
‘Ik wilde graag vroeg naar bed vanavond; juffrouw Bertha, we zien elkaar nog
wel?’
Juffrouw Bertha zuchtte. ‘Natuurlijk, lieve kind’. Ze stond meteen op en kleedde
zich aan in de gang. ‘Gunst, nu al,’ zei mevrouw verschrikt, ‘ik had juist de slemp
klaar’.
‘Ik wilde wat vroeg naar bed’, herhaalde Hans, ‘ik ben wat moe, en zoo
verkouden...’
Lize's arm om Hans' schouder, zoo liepen ze naar boven, Hans als wilde ze
tegenstreven, maar gaf ze zich over aan de sterkere. Mevrouw, in de huiskamer, een
beetje beduusd bij haar vollen slempketel, keek mijnheer eens aan, vragend zonder
woorden. Hun kind was niet heelemaal zooals ze het zich gedacht hadden.
‘Zoo'n groote stad, moet je denken, dat is anders dan hier’, zei mijnheer. Mevrouw
zuchtte alleen en schonk slemp in voor hen beiden....
‘En toen?’ vroeg Lize.
‘Wat toen?’
‘Toen je met Januari op de vrouwenzaal kwam.’
‘Nou, toen niets.’
‘O; waren er aardige patiënten?’
‘Jawel; ja, dat gaat nogal.’
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Ze dacht aan het oude vrouwtje, dat dien eenen morgen het geluk had gezien in
haar oogen en om haar lippen, het geluk dat zich niet weg liet dringen, maar haar
heele wezen in beslag nam. Werktuigelijk had ze haar plichten gedaan, zonder praten,
terwijl dan soms ineens haar stem had geklonken, waarin uitvloeide even haar
zaligheid: ‘lig je goed zoo, lekker warm?’ En zij, dat oude vrouwtje, had haar hand
gepakt en gefluisterd: ‘zuster Hans, zal ik raden?’ Ze had geknikt alleen, vlam-rood
haar gezicht, geknikt òok, toen het vrouwtje haar vermoedens had gezegd. ‘Maar
zuster Hans, u moet oppassen, ik ben een oud mensch, och gut, - maar.’ - ‘Wat nou,
hè?’
In haar opwinding, niet kunnende torsen haast haar volle gedachten en gevoelens,
was ze weer begonnen het bed op te maken, het kussen te schudden. ‘Je moet
oppassen,
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je kent hem nog niet zoo heelemaal goed, zuster Hans. Ik heb hem hier meermalen
aan mijn bed gehad, met de hoofdverpleegster.’
‘Maar u mag geen kwàad van hem spreken.’, had ze gezegd, met grooten nadruk
en trillend bij ieder helder, hoog geuit woord. En ze was weggeloopen, haar oogen
vol tranen, en bevend, haar handen tot vuisten gebald, fluisterde ze hijgend en
geluidloos: o jij, liefste, mijn liefste. - Ze was weer in die zaal; ze zag de lange rijen
hooge, witte bedjes; aan 't eind van de zaal, door de middendeur, kwam hij binnen,
driemaal per dag, voor denzelfden rondgang. Ze liep naast, nee, achter hem voort,
eerbiedig en zachtjes. ‘Zuster’, zei hij strak en zoo correct, dat het soms haar nog
beanstigde, hij, die zooveel lieve naampjes voor haar had bedacht.
Ze voelde haar heele lichaam moe en zwaar, haar keel gezwollen en pijnlijk; achter
haar oogen staken en brandden de tranen.
‘Zeg Hans, hoe vind je die plaat boven je bed?’
‘O, ik heb hem nog niet gezien. The fallen idol’, las ze hardop. ‘Die plaat heb ik,
lang geleden, uit een boek gescheurd, omdat ik hem toen zoo mooi vond.’
‘Vind je hem nu niet meer mooi?’
‘Och, ik weet niet; wat gek, dat zíj the fallen idol is, hè?’
‘Is zij? - o; och, waarom? Zeg Hans -’
‘Ja?’
‘Het bevalt je altijd nog erg goed, hè, in Amsterdam.’
‘O ja, hoe zoo?’
Lize zweeg. Hans was een beetje prikkelbaar, dacht ze. ‘Je bent moe; wil je liever
niet meer praten?’ Hans, tot huilens toe opgelucht, zei week:
‘Ja, liever nu niet meer, zie je.’
In de kamer danste het licht van een vleermuisvlam, grillig met schaduwen spelend
op de halfduistere wanden. Hans, jachtig en slordig zich uitkleedend, zooals iemand
die veel en vlug werkt op één dag zich aanwendt te doen, lag al gauw te kijken in de
vlam, en van de vlam soms even naar Lize, die zorgvuldig het nachttoilet maakte.
Ze verlangde naar het donker, om zich even te kunnen denken in haar klein kamertje,
dáár, waar ze alles had doorleefd - want niet alleen de nachten, de dagen ook, in
sterk-lichtende herinnering. Dien eersten nacht, na zijn woorden, na zijn oogen vooral
en de warme aanraking van zijn hand, had ze recht gestrekt in bed gelegen, zonder
denken aan slaap, zonder eenige gedachten haast; maar wakker, aldoor helder wakker.
Als geheel bevangen was ze geweest, zóó roerloos, zóó als bevroren. En de nacht
viel niet lang; nooit eerder had ze zóó een nacht doorwaakt, zóó sterk levend en
zonder moeheid haar lijf. Later, toen het verdriet kwam, het groote, vreeselijke, toen
had ze veel gehuild in haar bed, wild had ze haar armen geworpen boven haar hoofd
en gewoeld had ze, haar gezicht nat van tranen, aldoor zoekend over haar kussen
naar een droog plekje. Hoe lang had ze gehuild, en gewoeld en gepraat in wanhoop
met zichzelf? Een half uur, een uur misschien, en toen had ze héel vast geslapen, tot
den wekkerroep van den valen nieuwen morgen. Ze zou weer slapen, heel lang
misschien, als niemand haar wekte.
‘Kan het licht uit, Hans?’ vroeg Lize, haar hand aan het gaskraantje.
‘Voor mij wel.’ In 't donker liep Lize naar haar toe en omhelsde haar. Ze gaf er
zich aan over, zooals ze zich had laten rusten in Lize's arm, toen ze naar boven liepen.
En toen Lize zich afwendde, en de enkele stappen deed naar het andere bed, vielen
langzaam en stil de tranen op haar kussen.-
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In de mooie voorkamer was al vroeg de kachel aangemaakt. Lize en moeder deden
opgewekt de kleine huishoudelijke dingen. Hans sliep nog. Zoo nu en dan ging Lize
naar boven, met een dampend kopje thee, maar telkens kwam ze gauw weer terug,
hoofdschuddend; Hans blèef slapen. Eindelijk begon het Lize te verdrieten. In de
voorkamer was het warm en gezellig; een klein tafeltje stond voor 't raam en
daaromheen waren drie groote leunstoelen gescho-
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ven; op het tafeltje had Lize al haar handwerken gelegd, die ze Hans wilde toonen.
Maar Hans kon niet besluiten op te staan. Ze was wel wakker geweest, de laatste
malen dat Lize boven kwam. Maar o, een nieuwen dag te beginnen, vrijwillig te
beginnen, het leek onmogelijk. Als de harde wekker te klateren begon, midden in
den nacht haast nog, dan stond ze dadelijk naast haar bed, zette eerst het klepeltje
vast en tastte metéén naar haar kousen, half ziek zich voelend, altijd overmand door
slaap; maar het moest, en ging daardoor. Hier liet ze zich wel graag beklagen om dat
vroege opstaan, zei huiverend dat het héél verschrikkelijk was. - Hoe verder de dag
vorderde, hoe meer geluiden ze hoorde in het huis en daarbuiten, hoe moeilijker de
strijd werd. Ze had er het land aan, op een stuk dagwerk te kijken van anderen, als
zij beneden kwam voor een laat ontbijt, dat met moeite nog geduld werd op de tafel.
Weer hoorde ze Lize komen. Moeder en Lize verlangden naar haar, en toch stelde
ze hen telkens teleur.
‘Dag Lize,’ zei ze zacht.
‘Goêmorgen, ben je eindelijk wakker?’
De blijheid in haar stem trof Hans.
‘Ja - ik heb zoo heerlijk geslapen. Hoe laat is 't?’
‘Half elf.’ Ze zei het wat aarzelend, bang dat Hans zou schrikken en zich zelf
beschuldigen. Maar blijkbaar had ze niet anders verwacht - of viel het haar nog mee.
‘Zeg, ik ben in een wip beneden, hoor.’
‘O, zal ik - è - niet hier op je wachten?’
‘Ben je bang dat ik weer zal inslapen?’ vroeg ze glimlachend.
‘O nee, maar - voor de gezelligheid -’
‘O.’ - Ze voelde het stroeve, het teleurstellende voor Lize. Kon ze dan wel anders?
Ze wilde iets liefs bedenken, iets heèl hartelijks, om Lize te houden, maar ze kon
geen enkel woord vinden. Lize draalde; - dadelijk zou ze weg zijn; - toe dan, ze moest
wat zèggen.
‘Ga jij zoolang lekker hier op mijn bed zitten.’ Nog juist op tijd kwamen haar
woorden, ze wist zelf niet van waar.
Een half uur later zaten ze voor 't raam in de mooie voorkamer.
Hans legde haar handen in haar schoot en keek naar buiten. ‘Hoe is het met de
vrouw van Fock?’ vroeg ze. Fock was de overbuur, die een kruidenierswinkel had.
‘Och, wel goed. Ze verwacht haar vierde kind. Fock stopt haar vol met dadels en
rozijnen, die zijn zoo voedzaam, zegt hij.’
‘Fock kan het weten. - Kijk, de kinderen hebben ook hun kruidenierswinkel. Ze
spelen op de stoep - wat gemoedelijk toch. Hemel, het hondje van de weduwe hapt
een zakje weg; - alle krentjes over de straat. 'k Wed dat iedere voorbijganger er eèn
opraapt en weer op de stoep deponeert.’
Ze zweeg, maar bleef naar buiten turen.
‘Je moet denken, ze kan daar nooit eens uitkijken,’ zei de moeder fluisterend tegen
Lize, die haar handwerken uitgespreid hield op haar schoot. Lize knikte; glimlachend
zagen ze naar. Hans, en hadden plezier in haar genieten.
En Hans bekeek alle dingen, zooals een kind, zonder voorkeur, een hel-gekleurd
prentenboek bekijkt. Het noemt op wat het ziet: een koetje, en een schaapje en een
lief klein kindje, - maar dan slingert het zijn prentenboek misschien weer weg, zoo
onachtzaam als nooit een volwassene iets van zich gooit, en vindt, als bij toeval, een
ander vermaak.
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‘Daar loopt Karel Waag. Is hij nog zoo'n opoe's kindje? Wat moet die jongen toch
worden? Dominee misschien? - dan zal hij een harden dobber hebben, om zoo populair
te worden als zijn vader -’.
- Zeg Lies, weet je nog ons eerste bezoek bij de weduwe hierover?’
- Neen?’
‘We hadden schoone, witte jurken aangekregen, en we vonden ons zelf erg prachtig.
Toen bond ze ons zwarte boezelaartjes om onzen hals, want we moesten de jurken
sparen. Maar we konden heelemaal niet spelen, we hadden nog nooit zwarte
boezelaartjes voor gehad - en jij begon te huilen geloof ik. -’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

220
‘Nee, zoo was het niet, je maakt er maar wat van Hans. -’
‘O, nou, het doet er ook niet toe; de weduwe stak juist haar neus boven het
glasgordijntje; daardoor dacht ik aan haar.’ Weer zweeg ze‘Hans, kijk nu naar mijn handwerken,’ zei Lize zacht-overredend.
‘Ja Hans, ik heb ook wat moois te laten zien.’ Mevrouw ging de kamer uit. Lize,
zoodra ze met Hans alleen was, dacht aan wat ze bepraten moesten, aan het groote,
dat nog niet was gekomen. Hans boog zich over de kleurige lappen, die ze in haar
handen had genomen. Nu kon Lize niet ineens zeggen: Hans, als ik ook eens - nee,
het kon niet. Vanmiddag dan maar, op weg naar dominee.
‘Vroeger, als ik thuis was, werkte ik met jullie mee, hè?’ zei Hans peinzend, terwijl
ze loom de blouse nam, die mevrouw haar reikte. Ze betastte de stof even, liet één
mouw op den grond hangen, die haar moeder, zonder spreken, voorzichtig omhoog
haalde.
‘Je hoeft heelemaal niet, hoor kind -’
‘Nee, natuurlijk niet,’ viel Lize bij.
Als drie oude dametjes zaten ze. Lize pakte haar handwerkjes, omzichtig, weer in
het dunne vloei, pijnlijk teleurgesteld, meer dan ze zelf goed vond, of begreep. Er
drukte iets, er hing een te zware atmospheer in de warme, mooie-kamer. Voor Lize
waren het de onuitgesproken, onbenaderde verlangens. Voor de moeder de tè korte,
uitzonderlijke nabijheid van haar jongste kind, haar lieve blonde Hansje. - Voor Hans
het overmoe verdriet, dat zich haast niet meer roeren kon, en in bedwang was te
houden door dat kleine, banale: de stille stad met de goedige oude huisjes, al dat
oud-bekende, waarvoor ze wat vergeten genegenheid vond.

IV
Lize aarzelde - zou ze gaan? Emmy Rijns was jarig en ze zou dus bij haar wel eenige
menschen ontmoeten, die ze kon vertellen van haar plan. Nog eens telde ze de keeren
dat ze Emmy gesproken had. Het was te weinig, het was dwaas te gaan. - Toch wist
ze, dat ze ertoe besluiten zou. De weken die volgden op Hans' vertrek, had ze
doorleefd in aarzelen. O, ze verachtte zich zelf om haar besluiteloosheid, om haar
angst en laf onvermogen de dingen te doordenken. Telkens dacht ze het wel te weten,
maar even dikwijls zei ze zich zelf: ik kan het niet weten. Nu had ze een plan, waarvan
ze de verwezenlijking voelde als een bindende plicht. Door een woord van dominee
zelf was ze op het denkbeeld gekomen: dominee Waag, die over korten tijd 10 jaar
lang in hun gemeente zou hebben gestaan, moest gehuldigd worden. Ze wilde er niet
het eerst met haar ouders over praten, want die zouden het haar dan misschien zoo
ongemerkt uit handen nemen. En het stil-knagende, altijd zeurende gepeins liet zich
even overwinnen door de gedachte aan deze taak.
En ze kleedde zich om de jonge mevrouw Rijns te gaan gelukwenschen....
Emmy Rijns woonde sinds een half jaar in de kleine stad. Ze kwam uit Amsterdam
waar ze was opgegroeid in een druk gezin, temidden van veel vriendinnetjes, die,
als zij, hadden dat heldere, maar rustelooze in hun oogen, die wijde, vluchtige
belangstelling, dat zich mensch-voelen en kind toch ook, die lieve eigenwijsheid, en
dat idealisme, zoo frisch en geurig-groen als lenteblaadjes. Middenin haar
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jonge-meisjesleven was het besluit gevallen van haar aanstaanden man, zich te
associeeren met een kassier in de kleine stad. Ze had gejuicht, ze had haar leventje
afgebroken zonder traan of zucht, en zij, het blonde kind, was getrouwd, heel plechtig
op stadhuis en in kerk, met den blonden jongen, die zoo ernstig zijn lippen op elkaar
had geperst, toen hij zijn mooie witte bruidje aan den arm leidde.
Het gemis van vrienden voelde ze niet. Wel bekroop haar een enkele maal verlangen
naar wat wereldsch gedoe, een schouwburg, waar zij samen - veel gekend paartje binnen zouden komen, een dinertje,
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waar zij een ander tot tafelheer zou hebben, en heimelijk naar hem zou lonken, waar
hij zat naast een ander meisje, heimelijk, als toen hun liefde, nog nauw was begonnen.
‘Je moet je vanmiddag mooi maken,’ zei hij, aan de koffietafel.
‘Waarom? Wie weet er dat ik jarig ben?’
‘Iedereen. Er zullen menschen komen.’
‘We zullen zien,’ zei ze uitdagend. ‘En wat moet ik dan wel aan doen?’
‘De witte blouse met kant, daarbij de kaneelkleurige rok; bruine kousjes en de
gouden-torkleurige schoentjes -’ Stoeiend boog ze voor hem. ‘Het zal zoo zijn, maar - kan ik die rok nog wel aan? ik was er altijd zoo slank in -’ Ze bloosde - Hij
nam haar bij de hand. ‘We zullen even gaan zien,’ zei hij.Ze dribbelde speels door het huis, weer bezig met bloemen te schikken in vaasjes.
Voor de tweede maal was nu de bloemist er geweest en ze bedacht, glimlachend, of
hij nog eens zou komen, en hoe Ru dat gedorst had: de bloemen in drieën bestellen.
Er werd gescheld en het dienstmeisje liet mevrouw Waag binnen.
‘Aardig dat u gekomen bent en wist van mijn jaardag,’ zei Emmy, en, haar gezicht
even afwendend, lachte ze spottend en guitig als een kind, om dat kijken, verwonderd
eerst en toen afkeurend, langs heel haar lichaam, vanaf het zorgvuldig gemaakte
kapsel, totaan de fijne schoenpuntjes. Lekker dat ze zich mooi had gemaakt.
Een uur later zat een kring druk-pratende dames in Emmy's anders zoo stille
woonkamer. Lize had bij haar binnenkomen het allereerst mevrouw Waag gezien,
die natuurlijk van niets mocht weten. Dus liet ze zich meenemen in een algemeen
praatje, en zoog heimelijk steeds op haar plan. Toen mevrouw Waag weg was, begon
ze er over, aarzelend. - Men was niet heel erg enthousiast, maar ze had niet anders
verwacht: de jaloerschheid deed veel afbreuk. Toch waren de dames het er over eens,
dat er iets gebeuren moest. Ze stelden het graag nog wat uit, maar het eerste wat ze
nu te doen hadden, ja, het eerst noodige, was: zich vergewissen van den juisten datum.
En - natuurlijk zou Lize daarvoor zorgen. Heel bescheiden droeg ze de glorie van
het eerste bedenken, bijna verlegen, nu niemand het haar betwistte. Emmy, de
gastvrouw, praatte hierin niet mee. ‘Ik ken dominee Waag niet. Is hij zoo geliefd?
Wat heerlijk’, - had ze alleen gezegd en het was Lize toen even, bij Emmy's warme
stem, alsof ze een spelletje van geveins speelden. Ze voelde zich plotseling heel sterk
tot Emmy aangetrokken. O, ze is als een prinsesje, zei ze tot zich zelf, en kon toen
niet anders dan naar haar blijven kijken. - Als een prinsesje uit een sprookje, zoo fijn
en teer en blond, en zeker ook even zorgeloos-gelukkig? Ze bleef nog zitten, tot alle
anderen weg waren.
‘Vindt u het prettig, hier te wonen?’
‘O, ja; ik merk niet veel van ‘hier.’
‘Heeft u geen vrienden gemaakt?’
‘Eigenlijk nog niet. We zijn nog maar zoo kort getrouwd -’ ze hief haar gezicht
op - ‘en we genieten hèèl veel van ons leven; ik wist - werkelijk, we wisten niet dat
het leven zoo -’ Ze bloosde een beetje en stond op. ‘Wilt u nog een kopje thee?’
‘Dank u. Wat wilde u zeggen?’
‘Och - ik ken u maar weinig en mijn man heeft me gisteren nog gewaarschuwd,
niet altijd van eigen geluk en voorspoed te praten. Maar ik vergeet het zoo gauw
weer. Ook denk ik, dat iedereen het prettig moet vinden om te hooren, ook zij, die
zelf -’ Ze keek naar Lize, die stil haar aanstaarde, met een gelukkigen, gretigen glans
in haar oogen. Het deed Emmy weldadig aan. Zij had gelijk, zie je wel, hierin had
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zij gelijk! De menschen waren niet zoo slecht dat ze niet blij konden zijn om een
ander, een medemensch. ‘Ik ben ook èèns ongelukkig geweest, èèn avond; dat is niet
lang, zult u zeggen; - ja, ik kan het niet helpen -; dien zelfden avond vertelde mijn
vriendin me jubelend, dat ze verloofd was, en zoo onuitsprekelijk gelukkig! Toen
was ik toch
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ook blij, toen heb ik toch ook gejubeld. Ik vind dat niets bijzonders van mezelf, en
dus ben ik er vast van overtuigd dat andere ook zoo zullen doen, zoo moeten doen.’
Ze boog haar hoofd en plukte, glimlachend, aan het tafelkleed. Lize stond op.
‘Gaat u heen? Komt u nog eens weer aan? Maar noem me dan Emmy.’
‘O, - ja, graag. Ik heet Lize.’
‘Dat wist ik al. - Was dat een zuster van je, waar je laatst mee liep?’
‘Ja -’
‘Woont ze niet hier?’
‘Neen, ze is verpleegster in Amsterdam.’
‘O, nou, tot ziens, hè? Dag -’
‘Dag Emmy.’
Op straat gekomen, stapte ze vlug, onbewust druk doend door innerlijke
bewogenheid. Een blijen glimlach kon ze niet bedwingen. Emmy, Emmy, het
prinsesje, o, ze was niet te zèggen zoo lief; een schat was ze! - Tot ziens; kom je nog
eens aan? noem me dan Emmy. Het werd - ja, het zou worden: een groote innige
vriendschap. Alles zou ze voor Emmy zijn, alles doen wat een vriendin doen kon;
wat dan wel? Als er nu maar kinderen waren. Het gaf haar een duidelijken schok van
binnen, te bedenken, te wèten ineens, dat Emmy al een kindje verwachtte. Ze ging
blozend na, hoe ze Emmy gezien had bij 't afscheid nemen, toen ze stond. Ja - ja,
zeker, ze verwachtte haar eerste kind. Nu kwam alles in orde. Ze werd de groote hulp
en steun in Emmy's huishouding. - Roep Lize maar, Lize zal wel helpen - ik vertrouw
vast op Lize - Ze zou altijd klaar staan. In tijden van nood zou ze er heelemaal haar
intrek nemen. Maar zou Emmy's man het goedvinden? Ze kende dien man niet. Daar
stuitte even haar gedachten; maar als stroomend water, waarin een dam wordt
geworpen, zoo kronkelden ze toch verder, langs andere weggetjes. - Emmy had niet
veel gezegd van Hans, die verpleegster was. ‘O -’ alleen. Zeker vond ze het ook niet
zoo'n hèèl mooi baantje; je verspilde toch dikwijls je kracht vergeefs, en niet eens
altijd waren je beste krachten in 't spel.Ze naderde al haar huis, toen ze Joop Waag aankomen zag. Het deed haar
onmiddellijk denken aan het plan - maar dat gaf nu weinig vreugde meer. Toch zei
ze, toen de jongen haar voorbij zou stappen:
‘Zeg Joop.’ Hij stond stil, nam nog eens zijn hoed af.
‘Ik wou je wat vragen - ik loop even met je op, als je het goed vindt.’ Hij
antwoordde daarop niet. Ze keek naar zijn gezicht; dat was strak en rustig.
‘Zeg -’ begon ze, - maar 't was of ze zich schaamde, zooals even, toen Emmy
vroeg: is hij zoo bemind? - Ze had het land, ze wist niet wat te zeggen, ze verwarde
zich in al haar vluchtige, half-klare gedachten.
‘Zeg’ - Joop wachtte. Ze voelde het malle van haar aarzelend stotteren en zei vlug:
‘weet jij precies den datum waarop het tien jaar geleden zal zijn, dat je vader hier
bevestigd werd?’
Zie zoo, dat was tenminste een zin. Hij peinsde; zijn mondhoeken trokken even
omlaag.
‘Dat weet ik waarachtig niet, hoor. Wat moet je met dien datum?’
‘Nou, 't is geen kleinigheid, dunkt me, tien jaar in een gemeente -’ Ze zei het tot
uitredding, omdat ze niet anders wist, maar kreeg meer en meer een onbehagelijk
gevoel. Hij vond het bespottelijk, hij dacht dat het haar te doen was om een pretje,
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een tijdverdrijf, of misschien om de conventie te dienen. Hij zag het geveinsde erin....
‘Dus je weet het niet.’
‘Ik weet het heelemaal niet, gut, zoo echt heelemaal niet.’
‘Je herinnert je toch nog wel of jullie hier in den winter of in den zomer kwamen?’
‘Het zal wel winter geweest zijn.’
‘Het was natuurlijk in 't voorjaar.’
Hij lachte. ‘Je wou mijn ouwen heer bejubelen?’
‘Och - niets er van zeggen, hoor, het is nog lang niet vast - nou, misschien bedenk
je den datum nog eens.’
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‘Misschien. Ja - je moet het zelf weten natuurlijk. Hou je van jubelen?’
‘Dat is hier nu niet de vraag.’
‘O niet?’ Ze voelde zich heelemaal overwonnen door hem. Hij wist wel dat zijn
vader toch eigenlijk zoo erg bemind niet was, wat moesten ze dan nu doen alsof‘Jij hoeft niet mee te doen,’ zei ze nog.
‘Neen, dat zou ook heelemaal niet te pas komen, hè? Wij vieren het dan in den
familiekring - door liefde gevormd en in liefde besloten - zooals onze dominee laatst
zei.’
‘Nou, denk er nog eens over.’
‘Gaarne,’ zei hij ernstig, en, haar zwijgend groetend, liep hij vlug door. - Ze hoorde
nog even zijn stap, regelmatig als van een man.
Onwillig slenterde ze terug. Hemel, nu had ze zich blij gemaakt om Emmy, en om
dat plan. Het prinsesje - en even deinde het glimlachende geluk weer aan - maar och,
het prinsesje zou nooit voor haar wezen. Emmy had een moeder, en eenige zusters,
dan kwam een vriendin toch altijd achterna sleepen. Als een nachtmerrie voelde ze
het: allen liepen achter Emmy aan, en zij wilde harder loopen, hen voorbij. Hollen,
draven wilde ze, zooals ze als kind gehold had, - maar ze kon niet. Haar beenen
waren heel loom, en zwaar, - onoverwinnelijk. Ze strompelde nauwelijks voort en
dacht bij iederen stap te zullen ineenzakken. - En dan dat belachelijke plan. Ze wilde
er niet meer aan denken, - nooit kon blijdschap ook duren. Maar dien avond nog zou
ze aan Hans schrijven.
Toen ze thuis kwam, hoorde ze dat Cato van Tricht ziek was. 's Avonds ging ze
er dadelijk heen, met een schouderophalen bedenkend dat nu de brief aan Hans niet
geschreven zou worden. Maar het was een klein geluk, iets te moeten laten wachten.
In het nog ijle donker van de voorjaarsavond liep ze, en bepeinsde haar wisselende
stemmingen. Het was niet goed geweest, zich zoo te laten beïnvloeden door Joop.
Joop had veel aantrekkelijks voor haar - alleen door zijn uiterlijk; - of - maar het
innerlijk was niet te scheiden van het uiterlijk. In het uiterlijk zag je het innerlijkzijn,
voor een klein deel; de rest vermoedde je, en maakte er een goed geheel van. Joop
leek op zijn vader toch. Maar 't was of zijn vader los liet en zwierig schetterend
uitstrooide, wat hij, zorgvuldig glad bijeengestreken, verborg en zelden toonde. Toch
voelde ze haar liefde en eerbied voor dominee terugkeeren. Ze zag, hier en overal,
de rondfladderende veertjes van zijn ziel, maar bedacht niet, dat de vogel zelf kaal
is, die zich plukt uit ijdele oppervlakkigheid, denkend zoo al zijn schoonheid te geven
aan allen. Ze zou haar plan toch wel stilletjes uitwerken - ze hield van dominee Waag,
zoolang ze niet aan zijn zoon dacht. - Cato van Tricht ziek - gelukkig dat ze het nu
wist. Half droomend liep ze en dacht aan Cato, of die weer zoo'n belangstelling voor
Hans zou hebben. Hans - kon ze maar besluiten, gebeurde er maar iets waardoor ze
weg moest, maar wat zou er kunnen gebeuren, hier? Ze verlangde ook niet, weg te
komen. Was Hans zooveel gelukkiger en beter dan zij? Ja, Hans was wel een grooter
mensch, maar Emmy dan? was die niet groot, grooter dan Hans, en ze leefde toch in
de kleine stad? Even deed het haar pijn te denken aan Hans - en aan Emmy. Hans,
met haar dikke werkhandjes en haar rond, rood gezichtje; Emmy - het prinsesje. Maar het leek niet eerlijk, hen in één adem te noemen; ze voelde een groote
verteedering voor Hans, als moest ze haar beschermen. Zoo liep ze door den frisschen,
stillen voorjaarsavond, waarin het duister hing als een onbestendige, doorzichtige
wolk.
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Henri van Tricht ontving haar.
‘Gaat u maar bij mijn vrouw, ze ligt in bed.’
‘Kom ik niet ongelegen?’
‘Ik hield haar wat gezelschap; nu kunt u het even doen, hè?’ Wat was hij
voorkomend; ze stapte blij naar binnen.
‘Zie je,’ zei Cato, toen Lize een stoel had genomen naast het bed ‘ik vind het wel
eens heerlijk, ziek te zijn. Ik heb het gevoel dat ik uitrust, en Henri laat uitrusten.’
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‘Waren jullie dan zoo moe?’
‘Ja, ik ben wel erg moe’.
‘Heb je het druk gehad?’
‘Nee, o nee. Moe van - ja, waarvan? - Hoe is het bij jou thuis?’ vroeg ze afleidend,
maar luisterde niet en dacht: moe van het wonen in deze kleine stad, alsof we het
veel te eng en te benauwd hadden. We zijn geweest als arme menschen, die maar
wroeten in een klein, bedompt vertrek, waar geen zon komt en geen waaiende
lentewind. We leefden zoo eng op elkaar; 't leek, of we ons aldoor kleiner maakten,
om telkens in een nòg kleinere ruimte te kunnen kruipen, en waartoe? om het geluk
te vinden, of de vrede of alleen misschien het stil zijn, het niet meer vragen en
wenschen en bidden? - Lize praatte wat. Dan zei Cato: ‘Zeg, Henri heeft naar den
Haag gesolliciteerd, hij maakt wel eenige kans.’
‘Och wat heerlijk hè, voor jullie.’
‘Ja, nou. In den Haag woont mijn familie en, iedereen woont in den Haag. Hier
weg, zalig zal het zijn, ik voel het al, veel te veel, want als het nu niet lukt’.‘Ja’. Ze dacht aan juffrouw Bertha's voorspelling: die houdt het hier niet uit.
‘Eigenlijk doet het er niet toe, waar je woont. Maar niet alle menschen kunnen
hun leven altijd, “eigenlijk” leven, ik kan dat niet, tenminste.’ Ze dacht aan hun
laatsten, heftigsten twist‘Nee’....
Boven het stadje was de lentehemel, grijs en nevelig. In het plantsoen droomden
de boomen van een nieuw leven.
Den volgenden morgen bracht mevrouw Lize een brief op haar slaapkamer. ‘Van
Hans, aan jou geadresseerd’. Lize zag haar verlangen naar wat Hans schreef, en ook
haar spijt, dat ze het mooie, witte couvert nu moest overgeven. Ze hijgde een beetje
door het trappenloopen en gaf den brief langzaam in Lize's uitgestrekte hand.
‘Waarom zou hij juist voor jou zijn, kind?’
‘Ik weet niet, moeder’. Ze bleef stil achterover liggen en bedacht traag, waar den
brief mee open te scheuren.
‘Kijk eens, of er niet iets voor mij bij zit?’
‘Geeft u dan een haarspeld uit mijn la.’ Mevrouw deed het onmiddellijk, maar
vroeg toch, aarzelend: ‘Waarom sta je niet op?’ Beschaamd nam ze de speld aan.
‘Ik weet eigenlijk niet.’ Ze ging zitten in haar bed. ‘Niets voor u, één vel, niet heel
lang.’ Toen las ze:
‘Lieve Lies,
Ik schrijf jou nu eens alleen, want ik geloof, dat ik je wat te zeggen heb. Ik val
maar met de deur in huis, dat vind je wel goed, hè? Zie je, je moet toch niet altijd
thuis blijven, het deugt niet voor je, evenmin als het voor mij zou hebben gedeugd.
Ik had er met je over willen praten, laatst, toen ik over was, maar het kon toen niet
erg goed, ik had al mijn gedachten voor mezelf noodig, dat gàat zoo, als je een beetje
verdriet hebt. (Zeg hiervan vooràl niets aan vader en moeder, beloof het me ernstig,
hoor). Maar toch voel ik dat het goed is om hard te werken en het leven te
ondervinden. Jij ondervindt te weinig thuis. Ik bedoel niet, dat je nu juist zou moeten
trouwen om gelukkig te worden, en dat er natuurlijk nooit een man zal zijn in je
omgeving, zoolang je thuis blijft. Och nee Lies, dat is het niet. Ik kan ook eigenlijk
niet precies zeggen wat het wel is. Maar ik geloof dat je het zelf wel voelt en ook
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wel eens dacht over deze dingen. Als ik die overtuiging niet had, zou ik dezen brief
niet zijn begonnen. Zie je Lies, als verpleegster moet je hard werken, maar er zijn
altijd veel belooningen. De meeste patiënten zijn lief en dankbaar, als je je best doet
voor hen. Niet dat dankbaarheid en liefde het hoogste is, wat je kunt verkrijgen, maar
het is toch iets goeds. Wat wèl het hoogste is, weet ik niet, hoor. Nou, dit wordt een
malle brief, en ik had toch het gevoel dat ik alles goed zou kunnen schrijven, omdat
ik ineens dacht: nu moet het. Misschien is het toch ook wel goed genoeg.
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Dag Lies, ik schrijf nu maar niet meer over andere dingen, en er is ook niets nieuws.
Dag, een zoen van Hans. Groet vader en moeder ook hartelijk van me.’
Lize keek op en zag haar moeder voor het raam staan. Haar zoo te zien, heel rustig,
gelaten afwachtend, gaf haar een rilling van medelijden en verdriet, om die lieve,
trouwe moeder, die ze zoo vreemd had gelaten aan zich. Ze voelde plotseling dat
moeder ook haar leven zou hebben kunnen veranderen, zooals Hans het nu deed, als
ze moeder maar gezegd had, éen enkel schuchter woord.
‘U moet de hartelijke groeten hebben,’ zei ze; ‘straks zal ik wel meer vertellen,
zoodra ik beneden ben.’
‘Goed kind.’ Langzaam draaide ze zich om en ging stilletjes de deur uit; haar
voetstappen kraakten niet en ze raakte aan niets in 't voorbijgaan.
Lize schoof het raam op en knielde bij de vensterbank. Er viel, onhoorbaar, een
lichte regen, die de fijnste lenteblaadjes niet deerde, maar groeien en glanzen deed.
Ze strekte haar armen buiten het raam, in de vochte, koele lentelucht.
En ze wist dat er altijd, iederen dag weer, nieuwe wonderen gebeurden.

Spel.
Door Marie de Rovanno.
De man met de bruine baard was uitgegaan, hoewel hij wist, dat het meisje er was,
en op hem wachtte.
Prettig liep hij door den regen en haastte zich niet. Hij lachte in zichzelf en dacht:
Ze zit daar en wacht op mij. Ik wéét, dat ze op mij wacht, al heeft ze om haar komst
ook een heel andere reden voorgewend. Ze is gekomen alléén om mij, en ze doet,
alsof ik bijzaak voor haar ben, ja ze doet, alsof het haar geheel onverschillig ware,
of ze me zien zal al dan niet. Onachtzaam heeft ze over me gesproken, onachtzaam
heeft ze me een inlichting laten vragen door een derde, heel zakelijk en doodsch.
Maar dàt juist heeft haar verraden, die inlichting had kunnen wachten tot ze me zelf
sprak, een volgende keer. Ze verdiende dat ik haar koude, zakelijke vraag
beantwoordde met een koud, zakelijk antwoord, met eenvoudig de inlichting te geven
die ze vraagt. Maar 'k heb haar boodschapper weggestuurd, en gezegd: ik zou wel
schrijven, 'k moest uit nu.
En nu zit ze daar en wacht, en wacht, of ik niet tòch zelf kom. Misschien wéét ze
't, dat ik al uitgegaan ben; 't zal haar pijn doen, dat ik niet even, éven binnen ben
gegaan, om haar 'n hand te drukken. En nòg zal ze hopen, dat ik terug zal zijn, vóór
zij weg is, en dan tòch nog even binnen zal komen en haar begroeten. Ze zal op me
wachten, zoo lang ze kan, ze heeft tot vier uur tijd; geen minuut eerder zal ze weggaan,
ze zal haar kans tot het laatste uitspelen. Ze zal er nog zijn, als ik straks terug kom,
laat, láát.... éven voor vieren maar. Ze zal er nog zijn. Haar gezicht zal in strakke
beleefdheid staan bij 't begroeten. Haar handdruk zal kort en vluchtig zijn. Maar ik
zal haar nerveuse vingers in mijn hand voelen trillen; en haar onrustige oogen zullen
onverschillig làngs de mijne heen kijken. Ze zal er nog zijn, maar ze zal haast
voorwenden en spoedig heengaan, want ze zal willen, dat ik spijt voel over de kortheid
van onze ontmoeting. Ze zal me willen straffen, dat ik niet eerder binnengekomen
ben. En met verholen leedvermaak zal ze zeggen, dat ze héusch niet langer kan
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blijven, dat ze werkelijk weg mòet. En ze zal er beleefd bijvoegen, maar met
verborgen intentie voor mij: ‘Een volgende keer wat langer, hoop ik’. Dat zal bij mij
't idee moeten wekken, dat ik dom heb gedaan, door zoo laat te komen, dat ik een
volgende keer eerder naar binnen moet gaan, wil ik van haar gezelschap genieten.
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'k Zal haar zelf uitgeleide doen tot de deur en wat koelbeleefde zinnen zeggen over
mijn spijt om de kortheid van onze ontmoeting. Koele, beleefde zinnen, waarin ze
niets anders dan vormelijke beleefdheid zal kunnen onderscheiden, zoodat ze dan
tòch weer niet weet, wat ze van me denken moet. - Zoo zal ík de laatste slag houden,
en zij zal verward heengaan en niet meer begrijpen de triumphantelijke gewisheid
van haar leedvermaak even te voren. Ik zal de laatste slag houden. En zij zal gauw
weerkomen, want ze zal 't niet opgeven.De man met de bruine baard liep prettig door den regen, z'n handen in z'n zakken,
en lachte, lachte....
Een uur had het meisje al gewacht, meer dan een uur, en nog zat ze daar en wachtte.
‘Hij zàl komen, dacht ze, hij zal zeker komen, want hij wéét dat ik hier ben, nu ik
hem die boodschap heb laten overbrengen. Misschien vermoedt hij het, dat ik om
hém gekomen ben, alléén om hém - maar wéten kan hij het niet. Vooral niet, nu ik
hem die zakelijke inlichting heb laten vragen, heb làten vragen, door een derde.
't Zal hem even schrammen, dat ik niet naar hemzelf gevraagd heb, dat ik niet
persoonlijk om inlichtingen bij hem gekomen ben, zooals de vorige keer. Natuurlijk
voelt hij zich daardoor voorbijgegaan. Hij zal 't zichzelf niet willen bekennen, maar
't prikt hem tòch. Want bijna dadelijk daarna is hij uitgegaan, heeft geen antwoord
mee teruggegeven, dan dat hij wel schrijven zou, nu uit moest. Maar zijn uitgaan is
alleen, om mij te doen voelen, dat ik hem wel zeer onverschillig ben, zóó
onverschillig, dat hij niet eens de moeite neemt, even binnen te komen en mij te
begroeten, en dat er voor hem veel gewichtiger zaken bestaan, dan mijn persoontje,
die gewichtige zaken, waarvoor hij uit mòèst.
Oh la là, ik doorzie ze, die gewichtige zaken van jou, meneer! Ga jij je gang maar,
ga maar uit, blijf maar lang weg - ik weet, dat je tòch vóór vieren terug zult zijn,
omdat je weet, dat ik maar tot uiterlijk vier uur blijven kan.
Je zult wel láát terugkomen, om je eer te redden; natuurlijk, héél laat zelfs, dat
durf je er wel op aan te laten komen, want je weet wel, dat ik blijven zal tot het laatste
oogenblik - maar vóór vieren ben je toch weer terug, vóór vieren ben je hier binnen
geweest, en hebt m'n hand gedrukt.
Je zult wel erg vormelijk en beleefd doen, want ik mag vooràl niet vermoeden,
dat je voor mij bent binnengekomen. En ik zal ook heel erg vormelijk tegen jou doen
- wat dacht je, dat ik je misschien om je hals zou vliegen! - Dat zal de straf zijn voor
je late komen. Ik zal heel erg vormelijk tegen jou doen, en ik weet bijna zeker, dat
je je dàn op de een of andere manier verraden zult. O, onmerkbaar voor je zelf. Maar
ik zal 't wel zien. Ik zal 't wel zien aan je vingers, als die over je baard streelen. Ik
zal 't wel zien, als je achteloos over je oogen strijkt. Ik zal het te korte, tè beleefde
in je stem wel hooren op een verraderlijk oogenblik.Of juist als ik jou hoor aankomen, ga ik opstaan om heen te gaan, zelfs al is het
nog vóór vieren, en ik zeg vriendelijk tegen je, dat ik geen tijd meer heb, dat ik
noodzakelijk weg moet, maar hoop, je een volgende keer wat langer te treffen.
Vriendelijk beleefd zal ik dat zeggen, meer niet. Jij zult dan je excuses moeten maken,
en je spijt uitdrukken. Dáár ontkom je niet aan. Ik zal heel welwillend tegenover je
blijven, vriendelijk-welwillend. Zoo zal ons afscheid zijn.
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Zoo dacht het meisje, in 'n beetje spijtig leedvermaak, en de tijd ging voorbij, steeds
verder.
En de man met de bruine baard kwam nog steeds niet.
Zij wachtte maar.
Het moest al bij vieren zijn toch, dacht ze. Ze werd nerveus, vroeg zich af:
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Zou hij dan tòch niet komen? werkelijk heelemaal wegblijven? maar dan, dan.... dan
was hij tegenover haar toch veel onverschilliger dan ze dacht, dan ze gehoopt had.
Ze werd boos op zichzelf, schold op haar verbeeldingen, die haar zijn vriendelijke
beleefdheid voor méér hadden doen aanzien. En zijzelf, och, eigenlijk schroefde ze
zichzelf op in haar gevoelens tegenover hem, - ze mocht hem wel, dat was alles, ze
vond het prettig met hem te praten, en hij had aardige manieren. Maar dat was toch
geen reden, om zich te gaan verbeelden.... dom wicht, dat ze was.... ze leek wel een
bakvisch.
Ze wond zich op, meer en meer, tegen hem, tegen zichzelf, tranen brandden achter
haar oogen....
Een klok sloeg vier.
- Dus niét gekomen, dus tòch niet.... Ze vloog overeind, greep in haast hoed en
mantel, en holde weg.
In de gang zag ze de groote Friesche klok, die tien voor vier wees.
Even aarzelde ze.
Ja maar, die kon immers achter zijn, ze wist niet, ze had geen horloge. Nou ja, de
eene achter, of de andere voor, haar een zorg, per slot van rekening! zij ging weg,
ze leek wel gek, te wachten op een, die met opzet uitging als zij er was, stapelgek
leek ze, stapelgek....
Zoo holde ze de voordeur uit.
Op straat matigde ze haar loopen, dwong ze zich tot kalmte....
Even voor de hoek van de gracht kwam ze hem tegen.
Hij liep peinzend, of deed maar zoo.
Eerst toen hij haar al half op zij was, keek hij haar aan, en groette, als gewekt uit
overdenkingen.
't Nokte nog steeds in haar. Ze forceerde zich tot gewoon-beleefd terug-groeten,
en stapte haastig door.
Ze was toch nieuwsgierig nu, of 't vier uur zou zijn, of niet. Een paar straten verder
zag ze een toren: vijf voor vier! Het juichte in haar op!
Vijf voor vier! Hij had dus tòch thuis willen zijn vóór vieren, en haar ontmoeten!
Alles leefde weer in haar, al haar straks neergeslagen blijdschap en verwachting.
Hij had vóór vieren thuis willen zijn - hij had thuis willen zijn, om háár te
ontmoeten! 't was nu alles goed weer, alles goed.... Ze had het toch ook immers wel
geweten, zoo heel zeker geweten, dat hij er vóór vieren zijn zou....
De man met de bruine baard was opgeschrikt, toen hij haar in de verte zag.
Hij wist het toch zeker, toch heel zeker, het wàs nog geen vier uur, nog wel tien
minuten er voor.
Ze had dus niet op hem gewacht. Ze was weggegaan, had een volle tien minuten
kans om hem te ontmoeten, laten verloopen.
Al zijn vroolijke overmoed zonk van hem weg.
Dus toch misschien, wie weet.... wàs ze wel voor hem alleen gekomen? was ze
misschien heelemaal niet eens voor hem gekomen? en was haar zakelijke boodschap
dan heusch alleen maar die onverschillige vraag om inlichtingen geweest.?....
Alles wankelde in hem, het schemerde hem àl door elkaar, hij wist niet meer....
twijfelde, twijfelde.... tot schreiens toe.... - Of, schoot opeens door hem heen, heeft
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ze 't met opzet gedaan? was 't berekening? òm hem de twijfel te doen voelen, die hij
nu leed, die hem van binnen schudde en pijnde....
Was ook dít spel?
Hij moest 't erkennen.... dàn was hij overwonnen. Dàn was de laatste slag aan háár
geweest - en goèd.
Zij, toen ze thuis kwam, ging voor haar schrijftafel zitten, en schreef dit verhaaltje
neer.
En ze besloot het hem eens te laten lezen, bij gelegenheid. Bij gelegenheid....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Arthur van Schendel, De Mensch van Nazareth, Amst., W, Versluys, 1916.
De groote verdienste van Arthur van Schendel voor onze litteratuur is, dat hij in een
tijd, toen, onder invloed der revolutie van 1880 - revolutie immers voornamelijk
tegen het duf conventioneele, rhetorischongevoelde, het c l i c h é in proza en poëzie
- bijna al wat schreef in Nederland streefde naar zuiverheid en persoonlijkheid van
expressie in het enkel-woord, met meer of minder verwaarloozing van volzin en
periode, den moed en de originaliteit had, in zeker opzicht volte face te maken, en
tot den welverzorgden volzin, de afgeronde periode terug te keeren. Hoe zoet en
rustig deed dat aan, na de stormen die geheerscht hadden tien jaren lang. Als olie op
de golven! Want Van Schendels volzin was toch ook niet meer die van vóór 1880,
een naar oude modellen schoolsch en gevoelloos gevormde, of naar wetten van
loutere redeneering stug opgebouwde - Potgieter en Huet, Multatuli en mevrouw
Bosboom hier vooral niet te na gesproken! - doch een volzin die van de tachtigers
en in Frankrijk had geleerd, wat persoonlijkheid, durf en distinctie, maar vooral wat
rhytme en welluidendheid in de litteratuur beteekenen, een volzin waarin de scherpe
hoekigheid der logica nergens gevoeld werd, maar die scheen voort te golven, te
kabbelen soms, kalm zich vleiend, over de natuurlijke en toch zoo mysterieuse
wendingen van een zuiver zich ontwikkelend sentiment. Onbestemdheid en
onduidelijkheid, opoffering van het klaar-preciese aan het zoet welluidende der
expressie, al te slangige soepelheid, gemis van hoeken en kanten die houvast bieden,
ziedaar de verwijten die men, niet geheel ten onrechte, den prozaïst Van Schendel
al dadelijk hoorde maken. Maar dat zijn schrijfwijze ten uiterste bekoorlijk was,
bijwijlen betooverend van elegantie en bijkans bedwelmend balsamiek, dat een
virtuose, ja haast pervers-volleerde bekwaamheid in het rangschikken der woorden,
het hanteeren der rhytmen, zijn pen bestuurde, niemand die waagde het te ontkennen.
Er was een nieuwe meester in de schrijfkunst opgestaan. Zonder eenig nieuw gevormd
woord deed hij met de taal wat hij wou. En hoe rustig en eenvoudig, als naar de
regelen van alle tijden tezamen gesteld, zijn volzinnen en perioden ook leken te zijn,
de toon die er uit op klonk was een nerveus moderne, een gansch eigene, een
splinternieuwe. Lees een halve bladzijde, waar dan ook in Van Schendel's boekjes,
en ge zult erkennen dat zij door niemand anders nòch voor nòch na '80 zou kunnen
geschreven zijn. Het is niet bepaald voor ieder weggelegd, zich zoo markant
persoonlijk te kunnen uiten in toch zoo oude, welbekende klanken. Ziedaar de triomf
van den toon! Zeker - maar men moet tevens wel een zeer bizondere persoonlijkheid
zijn om in zoo'n bizonder persoonlijken toon te kunnen schrijven.
Het heeft mij dikwijls verwonderd Arthur van Schendel in één adem te hooren
noemen met Adriaan van Oordt. Beiden zouden zij n.l. bedoeld hebben den
historischen roman in eere te herstellen, samen zouden zij de voorgangers zijn van
een neo-romantische beweging in onze letteren. Hoe heeft men zich toch zóó kunnen
vergissen! Noch in Van Schendel, noch in Van Oordt is méér romantiek dan in één
der hoofdmannen van '80, in Gorter of Van Looy b.v.! Van Oordt, ofschoon hij
historische romans schreef, zou men evengoed een dichterlijk gestemd realist als een
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romanticus kunnen noemen; en Van Schendel heeft nóóit historische romans
geschreven; al zijn verhalen
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zijn sproken, rijk en kleurig van verbeelding, maar zuiver symboliek bedoeld. Het
is nu nog niet eens noodig te wijzen op hun beider fel contrasteerende
persoonlijkheden, op het kuisch bewonderende en bezingende in Van Oordt, het
zinnelijk lokkende en tastende in Van Schendel. Voldoende is, te constateeren dat
zij geen van beiden school gemaakt hebben - echte individualisten als zij waren en
zijn, vertegenwoordigers van een kunstperiode die bij gebrek aan voedselgevende
grondwortels op eigen sappen moest voortteren.
Een werkelijke herleving van den historischen roman, zooals wij die gezien hadden
na 1830 in Frankrijk en Engeland, na 1840 ook bij ons, waar valt zij thans te
onderscheiden? Verbeeldt iemand zich soms ook, dat deze ‘Mensch van Nazareth’
een historische roman is? Het heeft er niets van! Natuurlijk zou het mogelijk zijn,
ook nu nog, gelijk altijd vroeger en altijd later, een historischen roman te schrijven
met Jezus als hoofdfiguur. Het zou een zeer stout bestaan zijn, maar het zou toch
kunnen. De schrijver moest dan naar Palestina gaan (subsidiair: het land uit de boeken
bestudeeren) en, na kennisneming van al wat daarover en over het volk dat er 1900
jaar geleden leefde, wetenswaardigs is verzameld, beide voor ons beschrijven, met
die bovenmenschelijke figuur van den Nazarener als centrum en brandpunt. Wie hij
ook ware, zijn persoonlijke visie, na deugdelijk onderzoek, zou hij ons verschuldigd
zijn. Zijn werk zou groot gevaar loopen ver achter te blijven bij onze door opvoeding,
vereering, lectuur, steeds gevoede verbeelding. Maar dat gevaar - hij zou het toch
móeten loopen! Niets aan te doen!
Bij Van Schendel echter is geen kwestie van zoo iets. Zijn opvatting van Jezus,
zijn beschrijving van land en volk, ze bevatten in 't geheel niets persoonlijks en zijn
ook zeer zeker nooit aldus bedoeld geweest. Niets nieuws, niets van hémzélf heeft
ons de schrijver willen zeggen. Gelijk Marcus naar Mattheüs werkte, Lucas
waarschijnlijk naar Marcus en Mattheüs, Johannes naar alle drie zijn voorgangers,
en nog naar anderen misschien die wij niet kennen, zoo trachtte ook weer Van
Schendel, samenvattend wat hem aantrok in de vier evangeliën, en er opnieuw wat
bijfantaseerend - zooals zij 't immers ook gedaan hadden - een vijfde evangelie te
schrijven. Misschien ook zag hij wel in, dat hij daarvoor toch ál te veel miste: de
diep geloovige ernst, de echte naïviteit, en vooral ook iets onzegbaars, dat ik met
geestelijke statuur kan pogen aan te duiden. Misschien ook wilde hij enkel maken:
een devoot en profijtelijk boeksken, de uiting van zijn vrome vereering, zoowel voor
Jezus als voor de evangelisten. Aan hunne verhalen noch aan de woorden des
Nazareners, zooals hij die kende uit hun boeken, heeft hij willen raken, dat staat vast.
Bijna woordelijk schreef hij ze over - toen hij eenmaal zoover was gekomen, en zijn
fantastisch uitgewerkt verhaal van Jezus' jeugd voltooid had. B i j n a woordelijk tóch, dat het niet gehéel woordelijk was, is misschien juist onze grootste grief. De
minste verandering hindert hier, scháádt voor ons aan den plechtigen, innigen ernst.
Groote veranderingen, een geheel eigen wijze van zeggen, zou ons zulk een hindernis
niet gegeven hebben, als juist deze kleine. Als ‘zeker overste’ aan Jezus gevraagd
heeft: ‘Goede Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven’ en Jezus dat
overschoone woord heeft gesproken: ‘Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan
Eén’ en hem de geboden heeft voorgehouden, waarop, gelijk men weet, die ander
weer: ‘Alle die dingen heb ik onderhouden van mijne jonkheid aan,’ dan staat er wel,
bij Marcus, dat Jezus ‘hem aanziende hem beminde’, maar er staat nergens iets dat
lijkt op: ‘Jezus zag de fonkeling van zijn schoonen wil en kreeg hem lief’. En dit
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zinnetje hindert ons. Het mist ten eenemale den hoogen eenvoud, en die zekere directe
a a n r a k i n g v a n h e t m y s t e r i e die is in: ‘hem aanziende beminde hem’.
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De woorden ‘fonkeling van zijn schoonen wil’ hebben een modern geluid, ze geven
een psychologische verklaring, die wij niet noodig hebben en ook niet verlangen.
Verre, verre is Van Schendel achtergebleven bij zijn groote voorgangers, en zijn
boekje, zooals het daar ligt, vertoont het hatelijk karakter van een mislukte imitatie.
Op de bekoringen van zijn toon heeft hij vertrouwd in een geval, waarin daarop nu
juist in het geheel niét viel te vertrouwen - ja, waarin die moderne toon van hem,
met al zijn moderne charme, ons zeer hinderlijk werd en droeviglijk verviel tot....
een toontje.... Een kunstje, een trucje, een handigheidje!...... Deze woorden zijn hard,
té hard misschien, ik voel het wel. Toch laat ik ze staan. Maar laat ik er bij zeggen,
dat ze geschreven worden door een, die van Van Schendel's vroegere boeken, van
E e n Z w e r v e r Ve r l i e f d vooral, te veel gehouden heeft, en nóg houdt, om geen
spijt en bitterheid te gevoelen bij de lezing van D e M e n s c h v a n N a z a r e t h .
Dit kleine boekje lijkt mij een enorme vergissing, en erger dan dat: een
smakeloosheid, verwonderlijk, ja bijna schrikwekkend bij een dichterfiguur, die juist
of vooral door zijn fijnen smaak, de delicatesse van zijn psychologie en
taalbehandeling, totnogtoe zoo was opgevallen.
Intusschen, het zou onbillijk zijn hiermee te besluiten. Van Schendel is een onzer
allerfijnste en merkwaardigste prozaschrijvers en ook in D e M e n s c h v a n
N a z a r e t h toonde hij zijn verwonderlijke schrijfkunst en zal er ieder mee bekoren,
die in staat is een bladzij proza te lezen en op-zich-zelf te beschouwen. Welk een
schoon tafereel teekent hij ons, op de onnaspeurlijk suggestieve wijze der echte
kunstenaars, b.v. in den aanvang van hoofdstuk III. Het is eigenlijk jammer - ja,
zoover ga ik - het is jammer, dat zooveel edele schrijfkunst werd besteed aan iets dat
tot mislukking was bestemd en als geheel niet tot adeldom kon geraken. Hier is de
pagina die ik bedoel:
‘Over de bergen van Galilea ging een man en zijn vrouw reed naast hem op den
ezel. Boven gloorde de morgen over de olijven en over het blanke dorp, voor hen
dreef de dauw langs de glooiingen heen, de immer groene heesters glinsterden daar
en de vogels tripten over het kruid. De hemel begon te tintelen tot het morgenblauw,
er was stilte overal.
‘Van de bergen trad Jozef zuidwaarts. Met zekere schreden liep hij, den teugel in
zijn arm houdend opdat het dier niet te snel zou gaan, starend naar de groene vlakte
beneden. Stil waren zijn gedachten van het leed dat ze verwekt had, in verwondering
luisterde zijn ziel. Alleen wanneer hij ter zijde zag lichtte klaarheid uit zijn oogen
en ademde hij voller de weldadigheid van den morgen in. Maria zat recht op den
ezel, haar oogen bewogen niet. De stoere Tabor in het Oosten, de blauwe hoogten
van Gilboa voorwaarts, de blijde Karmel ter rechter verrezen in de zon, de lauwe
wind voerde geuren en geblaat van de ontwakende velden aan, als Jozef en Maria
daalden naar het dal en hun reis begonnen naar Bethlehem.
‘Aan den put van Sunem dronken zij, en ook de ezel dronk. Dan zagen zij elkander
aan, richtten de oogen weer naar voren en gingen verder in het licht’.
Dit is mooi van visie, zuiver doordacht en gezegd...., dit is zeer bekoorlijk.
Maar als er nog ooit een schoon en heerlijk boek over het leven van Jezus
verschijnen zal, dan zal dat zijn een boek van hevigen, hartstochtelijken ernst en van
brandende liefde, een boek vol felle openbaringen, een boek, waar men zijn handen
haast niet aan zal durven slaan. Een boek van het Oosten zal het zijn en een boek
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van de ondoorgrondelijkheid der menschenziel. Ik denk niet dat er vele jonge dames
zullen zijn die er mee dwepen zullen.
H.R.
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Marie Koenen, De Moeder, 's Hertogenbosch, C.N. Teulings, 1917.
Hoeveel meer echte vroomheid, die maar dóet, haast zonder zichzelf te kennen, is
er in dit eenvoudig verhaal dan in Van Schendels vijfde evangelie. O, ik weet wel,
dit is nu misschien, in zekeren zin, romantiek, neo-romantiek voor mijn part, een
herleving van het romantisch verhaal, niet van Oltmans of Van Lennep, maar van
J.J. Cremer. Een versoberde, verinnigde en verernstigde Cremer, niet zoo geschikt
om voor te dragen, maar veel dieper en stil weldadiger om te lezen.
Van een goede moeder vertellen is altijd een dankbaar werk. Maar het goed en
sober te doen, objectief en onsentimenteel, is niet juist iéders werk. Goede moeders
zijn zulke wonderlijk helderziende wezens en Marie Koenen heeft dat heel goed
begrepen. Zij wist niet precies te zeggen, die trouwe moeder Severiens, waarom zij
tegen het huwelijk van Tila met Louis Curvers was en waarom zij vurig hoopte dat
het wat zou worden tusschen Jules en Treeske. Zij voelde dat enkel maar zoo. Maar
zij had duizendmaal meer gelijk dan men met logische redeneering ooit kan krijgen.
Zij hield van haar kinderen, en zij zàg.
Al gaat dan ook ‘de moeder’ dood vóór het boek ten einde is, alles loopt wonderlijk
goed af in dezen lieven dorpsroman. Ik heb reden om aan te nemen, dat in het z.g.
werkelijke leven niet altijd alles zoo goed afloopt en dat vele goede moeders na een
leven van opoffering, het moede hoofd moeten neerleggen vóór zij haar kinderen tot
inzicht en geluk hebben zien komen. Welnu, tant pis! Dit heeft mij niet belet van
Marie Koenen's voortreffelijken roman te genieten en zal mij niet beletten ieder aan
te raden er mede van te genieten. Leest het, lezers, met een welwillenden glimlach
desnoods, maar leest het in elk geval - zonder ontroerd te worden zult gij dat zeker
niet kunnen doen. Waarlijk, ik wist niet, dat wij in deze Katholieke schrijfster - ik
wist totnogtoe alleen, dat zij medewerkster was aan Katholieke tijdschriften - zulk
een uitnemende romancière bezaten. Zij is zonder twijfel heel iemand anders dan
Annie Salomons en Carry van Bruggen - die zijn geestiger allebei en misschien ook
intelligenter - heel iemand anders ook dan Top Naeff en Ina Boudier Bakker, die
zich fijner en ingewikkelder psychologische problemen stellen; toch, minder als
schrijfster vind ik haar niet. In warmte van hart en teederheid van behandeling behoeft
zij stellig voor geen dezer dames onder te doen. Noch haar woord voor het hunne in
suggestieve macht.
Al dadelijk op de derde bladzijde, als wij moeder Severiens vergezellen van haar
eigen huisje naar het grootere van madame Bormans - het is avond en alles al stil in
het goede Vlake - dadelijk zijn wij ‘er in’. Zij is een mensch, een klein menschje,
moeder Severiens, en heelemaal niet zonder gebreken. Wij verdenken er haar al heel
gauw van, dat haar haat tegen de Curversen volstrekt niet zonder jalousie de métier
is. Toch voelen wij met haar mee. Zulke huizen als dat van Curvers hooren niet in
een dorp als Vlake. Zij verstoren er de rust, de harmonie; zij brengen er ploertigheid.
Maar is dát met haar mee voelen? Het goede menschje zou van onze woorden
schrikken, zij denkt en voelt het anders. N.l. zóó:
‘En alles zou goed zijn, zoo innig goed en vertrouwelijk in het avonduur, als daar
niet achter moeder Severiens, daar aan den kant waar ze niet heeft willen heenzien,
dat huis van Curvers stond, en naast dat huis van Curvers - de winkel van Curvers
z'n dochters. Als daar niet uit alle vensters van Curvers' huis en uit de vensters van
den winkel over heel het plein heen, tegen Sint Rochus' kapel aan en tegen de witte
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muren van elk der overige huizen, het helle licht scheen dat moeder Severiens om
zich heen voelt als een kwelling, zooals ze die ongeziene vensters achter haar rug
voelt spoken. De vensters van het huis, drie en vier aan elken kant der deur, en op
ieder met groote
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witte letters ‘Hotel Curvers’, gelijk het met groote gouden letters boven de onderpui
langs den roodbrikken gevel staat, ‘Hotel Curvers’; de vensters van den winkel vol
kakelbont geprul, hoeden, blouses, strikken en flikken, genoeg om van alle Vlaker
meisjes pronkpauwen te maken!
Alles zou goed zijn zonder dat.’
Het is goed gezien van Marie Koenen, dat zij van Jules Severiens, den jongen
violist, die zich rekenschap geeft dat zijn viool hem toch eigenlijk nog liever is dan
Treeske - tot groot verdriet van zijn moeder - desondanks geen genialen componist
of virtuoos gemaakt heeft. De romantiekers uit Cremers tijd zouden dat waarschijnlijk
wèl gedaan hebben. Zij hadden Jules tot zijn meisje teruggevoerd in een open kales
en met roem overladen. Marie Koenen laat den jongen alleen maar zijn zin hebben,
als 't even gaat met de viool in de stad, en niet de trots maar de deemoed, 't verdriet
en de behoefte aan liefde brengen hem terug bij zijn trouwe meiske. Zoo is het goed,
zoo is het leven wel, en dat dit nu zóó geschreven wordt, ook door een schrijfster als
Marie Koenen, is de weldaad van het realisme, dat haar neoromantiek van die oudere
scheidt. Zij en haar Jules hebben beiden begrepen wat in het leven het voornaamste
is, het belangrijkste.
Ook het geval Tila behandelde de schrijfster met smaak en fijnheid. Louis Curvers
is geen patser, geen dronkaard, geen zeer lichtzinnig echtgenoot zelfs. De Curversen
gaan failliet, het is waar, maar dat was haast niet anders mogelijk, wij hebben het
van den beginne af verwacht - en zoo iets is dan toch ook waarlijk niet
onwaarschijnlijk! Een bewijs voor de menschelijkheid van het verhaal is, dat wij,
beurtelings, moeder Severiens bijvallen tegen haar kinderen en aan die kinderen
gelijk geven tegenover haar.
Maar Jules en Tila, zij komen beiden pas in de tweede rij, hun moeder is de
hoofdpersoon, op haar doet de schrijfster, zeer terecht en met smaak, het meeste licht
vallen. En hoe welgeslaagd zijn de contrasteeringen waardoor zij deze figuur doet
uitkomen. Moeder Severiens heeft een zuster, die - nog heel jong - met den rijken
boer van 't Berghof is getrouwd, en voor die arme, domme Mathield, die zoo lang
op den zieligen Severiens wachtte, nooit veel anders dan minachtend meelij heeft
getoond. De omgang met Barbe is voor Mathield dan ook dikwijls moeilijk geweest.
Als zij haar ten slotte om geldelijke hulp moet gaan vragen, brengt die tocht haar
den dood. Men ziet, het verhaal doet hier en daar aan Cremer denken, of, om een
moderner volksschrijver van dat genre te noemen, aan den Zwitser Zahn. Het is wat
zwaar op de hand en soms wel op het kantje af van toevallig of onwaarschijnlijk.
Maar toch nergens goedkoop of onfijn - altijd groote-menschenlectuur. Iets wat men
van dien vaak geforceerd en dubbel-overgehaald dichterlijken Zahn niet zeggen kan.
Uitstekend vond ik o.a. het gesprek tusschen Barbe en Mathield, wanneer deze,
zich met laatste krachten tot het moeilijkste vermannend, om het geld is komen
vragen, het geld voor de achterstallige huur (blz. 197):
‘Hoe gaat het in Vlake?’ vraagt Barbe veelbeduidend.
‘Hoe zou 't gaan? Tila heeft nu twee kinderen, zooals ge weet.’
‘En woont bij u in. Maar die van Curvers?’
‘Terug naar de stad.’
‘O zoo!. Hebt ge niet geweten, wat 'n wrakke boel dat was? Ge hadt beter dienen
te informeeren. Nu zit ge er mee te kijken. Heel dat jong huishouden bij u in!’
‘'t Huis was me toch te leeg.’
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‘Ge hebt me al wat overbracht met uw kinderen.... Jules ook al misgegaan....’
‘Jules? Maar als gij wist hoe die werkt!’
‘Werkt!.... 't Zal wat zijn.... 'n muzikant! En dat 'n jongen die z'n toekomst vóór
zich had. Neen, Mathield, ik meende dat gij meer zoudt gemaakt hebben van uw
kinderen.’
H.R.
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Het Compleete Etswerk van Adriaan van Ostade, in facsimile lichtdruk
naar de origineelen uit het Rijks-Prentencabinet met een inleidend woord
van H.P. Bremmer. - Uitgave der Levensverzekering-maatschappij,
Utrecht.
B.P. Wiggers van IJsselstein, Schilderijen Zien, Handboekje voor Leeken,
Amst., Mij. v. Goede en Goedk. Lectuur, 1917.
Het feit dat groote industrieele lichamen, als reclame voor hunne zaak een
kunstuitgave en nog wel reproducties naar oude kunst doen verschijnen, geeft wel
te denken.
Niet lang geleden nog gaf de Kon. Stearinekaarsenfabriek ‘Gouda’ onder leiding
van den heer J.Ph. v.d. Kellen een drietal albums uit met voortreffelijke reproducties
naar Rembrandts etsen, en nu ontvingen wij van de Levensverzekering-maatschappij
Utrecht het Compleete Etswerk van Ostade in facsimile met een inleiding van H.P.
Bremmer. Men vraagt zich daarbij onwillekeurig af, hoe het komt dat in dezen tijd
van opleving der moderne grafische kunst, van ontwikkeling der toegepaste kunst,
zij beiden een plaatwerk deden verschijnen van lichtdrukken naar oude kunst.
Waarom, zou men zeggen, hebben zij niet dezen of genen hedendaagschen kunstenaar
gevraagd om in een serie van etsen of litho's hun bedrijf te symboliseeren, of op
andere wijze de aandacht op hunne onderneming te vestigen? Waaraan is het toe te
schrijven dat de belangstelling van het publiek nog steeds meer naar oude, dan naar
moderne kunst trekt; dit is immers ook merkbaar bij woninginrichting en
gebruikskunst.
Het zou interessant zijn de oorzaken en overwegingen hiervan eens na te gaan,
omdat daarmede de levensvatbaarheid van onze moderne kunst en kunstnijverheid
ten zeerste samenhangt. Voor het oogenblik willen wij echter deze principieele zaak
laten rusten en de uitgave op zich zelf beschouwen.
Dan, buiten eenig verband om, is een facsimile-uitgave van Ostade's etswerk niet
minder aantrekkelijk dan een van Rembrandt's etsen. Dusdanige, zeer goede
lichtdruk-reproducties zullen velen, voor wien het bezoeken van 's Rijks
Prentenkabinet tot de uitzonderingen behoort, een welkome gave zijn. Zij zullen het
werk van dezen genoeglijken kunstenaar, die opging in het lief en leed van het
boerenleven, rustig en op hun gemak kunnen beschouwen en alvast een voorproefje
hebben van het genot dat hen wacht bij het bezien der origineelen.
H.P. Bremmer heeft voor deze uitgave een inleiding geschreven, want: ‘Er zijn
er, die zeggen: daar hebben wij een inleiding bij noodig; wat moet men aan zulk
werk zien behalve de voorstelling? Voor dezen dan wordt een bijschrift geschreven,
dat ten doel heeft de belangstelling voor het aesthetische op te wekken. Ik weet er
geen beter weg op, dan enkele prenten zoo te beschrijven, alsof men ze te samen
bekijkt en elkaar attent maakt op 't moois dat men er in ziet’.
Hij wijst dan op gevoel voor het intieme in de kunst van Ostade, die het boerenleven
zag als iets waaraan hij zijn blijheid had, waarin hij de innigheid en eenvoudige
bekoring wist mede te leven.
En, al zijn het onderwerpen uit het ruwe boerenleven, die hij behandelt, aan
sierlijkheid ontbreekt het in geene deele; tot in de kleinste onderdeelen verzorgt hij
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zijn werk en wijzigt de werkelijkheid zóó dat slechts de meest genoeglijke zijde, de
schoonste en aangenaamste kant naar voren komt.
‘Om dit alles te maken’ zegt Bremmer, ‘moest er in deze kunstenaar een kinderlijke
tevredenheid huizen; dat er in het leven om hem heen andere krachten werkzaam
waren, haat, nijd en afgunst ook bestonden, dat vermoedt men in zijn wereldje niet’....
Het wil mij toeschijnen dat Bremmer met zijn inleiding en toelichting velen aan
zich verplicht heeft, want bij kunst-zien en kunstgenieten moet het publiek voorloopig
nog wel de weg gewezen worden. Daarom zal dan ook de nieuwste uitgave van de
Wereld-
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Bibliotheek: B.P. W i g g e r s v a n I J s s e l s t e i n - S c h i l d e r i j e n - z i e n , wel
aan haar doel beantwoorden; vooral omdat dit boekje nòch wijsgeerig nòch diepzinnig
is.
Er zijn in den loop der jaren verschillende werken en werkjes op dit gebied
verschenen: Plasschaert gaf onder den zelfden titel indertijd een boekje dat overdrukjes
van kroniek-artikeltjes bevatte; van Bremmer verschenen ‘Praktische aesthetische
studies’, en ‘een Inleiding tot het zien van Beeldende Kunst’, van B. van Hasselt
‘Een deeltje kunst voor Jong Holland’, en ten laatste van Elisabeth Korevaar-Hesseling
‘Het zien van kunstwerken’. Een heele literatuur dus - mogelijk zijn er zelfs nog
meer - waar dit boekje van Mevr. Wiggers van IJsselstein, ‘een handboekje voor
leeken’, waarlijk nog wel bij kan.
De schrijfster is niet iemand die doceert, maar die zelf geniet en anderen ook kunst
wil leeren zien. In de voorrede zegt zij dan ook: ‘Wie nu gaarne elken dag en overal
veel moois wil genieten, hij moet beginnen, als er mogelijkheid voor is, veel mooie
schilderijen te gaan zien. Schilders zijn de onbewuste onderwijzers, de meesters die
ons leeren.... Wat een schilderij voorstelt, een portret, een landschap een dooden
vogel of een grappige geschiedenis, dat is de schilderij niet, dat bepaald de waarde
er niet van. Een voorstelling van een mand met aardappelen kan meer kunstwaarde
hebben dan menig portret van een kostbaar gekleede dame met een mooi gezichtje’.
Hiermede wordt dus het kardinale punt van kunstgenieten direct aangeraakt.
Trouwens ook verder in het boekje vindt de schrijfster gelegenheid hier en daar
een behartigenswaardige wenk te plaatsen. ‘Komt een werk u vreemd voor, zeg dan
niet: dat is mijn smaak niet, tracht liever de bedoeling van den maker te vatten.’
‘Laat kritiek over aan degenen, die met inspanning van een half leven, begrip van
de kunst der schilders hebben gekregen.’
Maar de schrijfster bepaalt zich niet tot wijze lessen, zij doorloopt ook vluchtig
de verschillende perioden der kunsthistorie, noemt de meer bekende figuren uit ieder
tijdperk en karakteriseert hun werk.
Zoo lezen wij van Frans Hals: Nooit ter wereld heeft iemand zoo met de kwast
gezwaaid! Zijn werk heeft een uiterlijk alsof hij nooit op eenigen zet terug kwam,
alsof hij in een enkelen dag een portret maakte, waar andere maanden voor noodig
hadden. En niet alleen s c h i j n t het zoo, maar het i s zoo. De verf is zoo dun gelegd,
dat het weefsel van het doek er doorschijnt, elke penseelzet is zoo raak dat hij niet
meer behoeft overgezet, elke kleur is zoo vast en zuiver dat er niet meer op behoeft
teruggekomen te worden.... De plooi, die een lach op de lippen brengen kan, zet hij
met een enkele penseelstreek neer, het vochtige in het oog, hij bereikt het met een
enkel lichtpunt, de vleugel van een neus, hij brengt er de bewegelijkheid in door een
kleinen zet met zijn penseel, hij harkt als het ware den knevel boven de met één toets
aangegeven vochtigheid der lippen met donkere vrij zware strepen...’
Het overzicht eindigt met Vincent van Gogh en in het laatste hoofdstuk lezen wij:
‘....Toen verscheen het werk van Vincent van Gogh, de hartstochtelijke; omverwerper
van alles wat was geweest. De man, die als een kind onbevangen wilde leeren zien
opnieuw....’ Het spreekt van zelf dat dit boekje beknopt is en moet zijn; wie in een
zestig bladzijden heel de schilderkunst van af de primitieve tot Vincent van Gogh
doorloopt, moet zich wel beperken, maar toch geeft ieder hoofdstuk wel even een
inzicht in een tijdperiode en zal de lezer allicht iets nader tot de kunst gebracht hebben.
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En is eenmaal de eerste stap op dit terrein gezet, begint men te leeren z i e n , te
vergelijken, dan komt ook de zucht naar meerdere kennis, en zal de leek, voor wie
dit boekje bestemd is, ook wel den weg kunnen vinden op het grootere gebied der
kunsthistorie.
R.W.P. Jr.
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Willem van der Nat.

WILLEM VAN DER NAT. KIPPEN.

Ik heb achter de coulissen gekeken, en ben toch niet in een schouwburg geweest.
Ik heb de waarachtige kunstenaar gesproken, wanneer hij niet tooneel-speelde, d.w.z.
zich anders voordeed dan hij was,.... een ‘rol’ vervulde. Zoo'n rol vervullen staat in
onmiddellijk contact met ‘brood-verdienen’ en waar is de ‘leeuw van een mensch’
die financieel afhankelijk, zich te midden van de maatschappij durft laten gaan zooals
hij is: stoer, krachtig, met eigen inzicht en gevoel. Het beteekent niets.... een ‘leeuw’
te zijn, als er maar een woestijn bij is. Maar bùiten die woestijn, en in de
maatschappij-in-zijn-onnatuur, als hoofd van een gezin dat toch ook leven moet,....
onder den druk van deze laatsten plicht van man-en-vader... om dán, een
maatschappijbrood te verstooten, teneinde zich-zelf te kunnen zijn, en zich uit te
leven.... daartoe behoort een onzedelijke grofheid, die enkelen wel durven noemen:
de moed-van-overtuiging. Moed en niets ontzeilende krankzinnigheid.... wat staan
ze dicht bij elkaar! De waarachtige, doch stil voor zich uitsjouwende kunstenaar, die
ik dan achter de coulissen sprak, is Willem van der Nat. Een toevallige samenloop
van omstandigheden.... beter gezegd, de juiste tijdrijpheid ertoe, bracht mij weer op
nieuw tot hem. Wij kennen elkaar al zoo lang, in dat stille stadje vol conventie en
professorale gewichtigheid, en toch.... omgang hadden wij niet. Ons beider leven is
te vol, dan dat er tijd zou overblijven tot ‘boomen opzetten’. En.... wat niet het
geringste is, onze uitingen loopen zoo geheel uit elkaar (meende ik abusievelijk). De
moderne tijd, het nieuwe geluid-van-samenleving brengt de lijn- en kleurgevoelige
in nader contact tót die samenleving, en eischt hem op voor de moeder aller kunsten....
de architectuur. De tijd der alleen-zaligmakende schilderijenkunst is sinds lang
voorbij.... en dat's maar goed ook! En toch.... schilderijen-makende schilders zullen
immer blijven bestaan. En dat is ook maar goed ook! Een Rembrandt, een
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Vincent van Gogh, een Van Ingen, een Schäfer, een Bauer of een Dijsselhof.... kunnen
niet gemist worden. Stemming, poëzie, God.... wordt ons door deze priesters der
kunst gebracht, zóó, dat hun waarachtige wezen, hun waarachtige uitzegging, ons in
stille beroering brengt, of ons zóó hevig emotioneert, als muziek maar vermag te
bereiken. Datzelfde zou kunnen gelden voor beeldkunst. Er is statuair beeldwerk,
dat allermisselijkst geaffecteerd alléén maar de virtuositeit van den maker geeft,
zonder ons ook maar één oogenblik een koude rilling over den rug te bezorgen, maar
er is ook statuair werk als een Balzac van Rodin, dat God zelf is, en ons in alle
gewaande eigenwaarde.... als kriebelende mieren klein doet gevoelen.

WILLEM VAN DER NAT. DOOD GEITJE.

Er wordt door de jongere modernen wel eens al te gemakkelijk heengeglipt over
de belangstelling welke hen moest vervullen voor die.... door hen als afgedaan
bestempeld wordende ‘schilderijenmakers’. In algemeenen zin zijn die ‘makers’ ook
niet meer zóó in onzen sfeer van belangstelling en aanvaarding.... ja aanbidding soms,
want het nieuwe geluid is van meer ‘algemeenen aard’, van meer democratische
gedachte. Een schilderij immers komt ten slotte in 't bezit van den enkeling, die 't
betalen kan, terwijl de gedachten der moderne ‘jongeren’ juist uitgaan naar de
‘samenleving’. Toch.... waar deze jongeren gevoelige naturen zijn, ook al zijn ze
geen aanhangers van de romantiek of 't impressionisme, zullen ze niet ontkomen
kunnen aan de bekoring der uitgebeelde visies hunner medepriesters. Evenmin zullen
ze dit kunnen bij Bach of Strauss, of Zweers of Röntgen.
Toch geloof ik in algemeenen zin te begrijpen, wat deze jongeren op eenigen
afstand houdt van die schilderijen. En zal ik 't maar kort en goed zeggen.... De
schilderijen zijn te veel ‘verkoopbaar’ gemaakt. Een in een magazijn van
luxe-voorwerpen onverkoopbaar stuk aardewerk, is echter meestal datgene wat den
kunstenaar treft, juist datgene
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waarin hij méér ziet dan een aanvoelbare waardebepaling. Zoo'n ‘markt’-schilderij,
met die zoete koetjes op hun Zondags in 't zonlicht neergezet, zóó dat de ‘gewenschte’
en overeengekomen lichteffecten precies kloppen met de gangbare meening in dit
opzicht.... voorgekouwd door de pers-van-een-en-twintig-jaren-geleden.... zoo'n
marktschilderij staat wél verre van onze moderne inzichten. Een wee gebaar, voor
zooverre men nog van gebaar spreken kan, gaat er dan van zoo'n recept-geval uit.
Zeestukken volgens vastgestelde wijze van in-elkaar-smeeren.... binnenhuisjes met
min-of-meer versufte bewoners, die - o gruwel - juist hun naïviteit ‘exploiteeren’,
waterpartijtjes die krampachtig het paneel verdeelen in ‘voorgrond’, diepte en
doorzicht. Liefst nog moet 't formaat medewerken tot de verkoopbaarheid. Zou 'n
lijst misschien ook nog ‘stem’ in 't kapittel hebben? Bah.... wat 'n gedoe! Dat is
allemaal ‘onwaar, gekunsteld, modieus, onoprecht’! Dat is niet de ‘ziel’ die wij
zoeken, en die ons weer bezielen moet. Een gevoel van teleurstelling, van nog erger,
doet ons besluiten die schilderijenmakers maar te laten rondtobben, en zelf het
frissche, soms harde leven tegemoet te treden, en te vechten tot dat het in zichzelf
‘verjongd’ is. Die muffe verfkerels! Doch, zooals ik zooeven zei, wij kunnen toch
de waarachtige priesters niet missen, want de waarheid, de goddelijkheid hunner
gaven, verheft ons en doet ons inkeer tot ons zelf. En juist uit dit laatste wordt het
nieuwe en goede weer geboren.

WILLEM VAN DER NAT. OUDE HUIZEN.

De tijd was echter blijkbaar juist rijp, om mij weer eens met Willem van der Nat
te doen samenkomen, en laat ik 't maar ineens zeggen: Ik heb bij hem dingen gezien
van zoo'n majestueuse werking en van zoo'n rake neerschrijving, en van een zoo
hevig treffend gebaar van grooten vorm en stoeren kleur, dat ik mij afvroeg: hoe is
't gekomen, dat daar nog door bijna niemand de aandacht eens op gevestigd is
geworden. Ik ging door met zijn portefeuilles, de een na de andere door te bladeren,
en mijn verwondering, maar niet minder mijn bewondering klom, steeg, groeide uit,
boven alles ter wereld, en ik was enthousiast over de heerlijke gevoeligheid, en het
grootsche zien en daarvan kond doen, waartoe Van der Nat in staat bleek. Maar
kerel.... wie ben je? Zooals hij de grootschheid en de ruimte en de lichtinval van een
kerkruimte geeft, of de rosse lucht laat gloeien boven een stuk drentsche hei, waarop
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een kudde schapen, en tegen dien rossen gloed zijn figuur van herder bouwt, als een
bonk sylhouet in zijn geslotenheid-van-totaal-massa, of die onbeholpen knoesterige
Katwijksche huizekens samengroept, tegen een aetherischen lucht, waarachter je de
zee in zijn avondkracht weet... Neen, de veelzijdigheid, d.w.z. de ontvankelijkheid
van ziel, zijn meesterschap in teruggave en terugzegging van wat hem doorstroomde
is enorm. Ik zag bij hem een schilderijtje vol weemoed van een te jong gestorven
geitje. 'n Lief lijkje! Bijna devoot. En groot doek was hij aan 't opzetten, waarin hij
eens volkomen vrijuit en zonder den druk van ‘verkoopbaarheid’ zich als 't ware....
openbaarde. 't Geval als zoodanig was buitengewoon een-
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voudig. Een herdersmeid rust wat uit, terwijl de zonnegloed van den dag nog nagloeit
in de droge hel. Zijn kleuren, zijn onhollandsche, maar juist zijn drentsche betrekkelijk
harde kleuren, wat zijn ze één met 't geval. Het groote gebaar, de monumentaliteit,
wat majestueus en machtig komt dit als opgelost in het heelal rondom ons, de
stemming verwekken van de kleinheid van den mensch en de wondere grootschheid
van natuur. Een ander geval weer, van een stal bij avond, waar een kaarslantaarn het
eenig menschelijke in brengt. Zoo'n stal te midden van de eenzame hei, omhuld door
de duisternis, als een buit op het heivlak opdoemend.... ruig als een mesthoop,....
zoo'n stal is voor mensch-en-beest samengegroeid met het wel en wee van 't vee,
zelf bijna verveed! Door onrust gedreven komt in 't nachtelijk donker het
boerenvrouwtje met 'n lantaarn naar de beesten zien. Het is de intieme saamhorigheid
der stalbewoners, die zoo onwillekeurig doet gevoelen: Zalig de armen van geest,
want hun is 't koninkrijk der hemelen. Het menschelijke element, zoo in 't lieve lijkje
als in de vermoeide gang der beesten, of in 't egoïstisch opdringen der geschoren
schapen, of in wat ook, het is alles zóó intens doorvoeld en doorleefd, dat het dan
ook juist daardoor in staat is ons te beroeren. En dat is 't wat waarachtige kunst als
doel, als plicht, in zich meevoert.
Breng ons nog meer geluk, Willem van der Nat! Je bent zoo prachtig op weg, en
je ernstige drang waarborgt ons, dat je slagen zult eenmaal je zelf over den kop te
komen en een vooraanstaande te worden. Wat gun ik je graag een klein vermogen,
van welks rente je zoudt kunnen bestaan, om je dan voluit te geven, in een
hartstochtelijke overgave van kunst. Niet voor niets stond er al een jaar of tien geleden
in 't Vaderland ('t was September als ik 't goed weet) dat de ‘maker’ - dat was jij meer temperament heeft dan menigen schilder met gevestigde reputatie. De sterke
en door en door echte schildersaandrift, die alleen maar iets goeds kan voortbrengen,
als hij een klap van de werkelijkheid krijgt, die aandrift - ga ik voort - is 't juist wat
je zoo onderscheidt van menig makvakman. Je bent, om met de N. Rott. Ct. van 1907
te spreken, een schilder-van-ras! En dát is toch potdorie wat je zijn moet, wil je ons
in den ziel grijpen. Niet dat ik zooveel waarde hecht aan uitspraken in de dagbladen!
Ook achter de coulissen van de verslaggevers heb ik wel eens gekeken, er zijn daar
enkele lieden met bijoogmerken en kleine of gene zielen, die hun gal-van-mislukt-zijn
wel eens uitstorten, en daardoor.... maar ook om daardoor den schijn op zich te laden
van ‘au-fait’ te zijn. Al ik naga welke lui van jou al werk hebben, en dit soms zie
hangen in interieurs van groote beschaving, dan zou ik je zoo graag toewenschen,
eens voluit jezelf te kunnen gaan uitleven. Want er zit veel meer in je dan men wel
in de gaten heeft. Dat een man als Bremmer de gelukkige eigenaar is van betrekkelijk
veel werk van je, verwondert mij dan ook niets. Je studies, die je voor jezelf hebt
gemaakt, geven mij je open ziel, die onopgesmukt en ongeciviliseerd-voor-den-handel,
je ras-echte schildersnatuur verkondigen. Ga toch vooral door in 't monumentale.
Dat de leutermensch dan beweert: hij gaat den kant uit van een Millet, dat zegt hij
dan maar alleen om weer gewichtig te zijn in zijn beschouwingen. Ga door zoo bid
ik je. Dááraan hebben wij behoefte. Groote gebaren, hevige momenten, kloek en
sterk van emoties. Onze moderne tijd - Berlage zei dit al reeds zoo vaak - heeft
behoefte aan sterke tegenstellingen en is wars van weeë zoetelijkheden. Goddank
heb jij je dááraan nooit bezondigd, maar ga dóór, kerel, in den lijn van het silhouettieke
krachtige, plant zoo'n herder boven op een heuvel, laat het stervende avondlicht hem
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omhullen en zoek verdieptheid in je détails. Het groote gebaar en de groote
domineerende totaalkleur tegen die atmosfeer lucht
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uit; wat prachtige tegenstellingen zag ik al niet bij je (achter de coulissen en niet in
den kunsthandel). Het menschelijke element, dat je zoo prachtig weet te leggen in
je dieren, die je lief moeten zijn en waarvan je de karakters zoo heerlijk moet kennen,
dat element kan je door je suggestieve uitbeelding zoo ontzettend weergeven. Dan
is 't gelukkig bij jou niet meer een ‘stoffeering’ van het landschap, zooals in de
periode, die gelukkig al lang achter ons licht, maar dan is 't geworden een stuk
beeldhouwwerk, dat opdoemt in zijn karaktervolheid tegen een lichtende lucht.
Ik geef bij deze beschouwing, die ik niet onder mij houden kon, enkele plaatjes.
Waarom eigenlijk? Reproducties geven toch niet weer, wat de oorspronkelijke dingen
in zich hebben en over ons uitstorten. Maar, allah.... zonder een enkel plaatje gaat 't
ook alweer niet.
Moge het niet lang meer duren, kerel, dat je een ‘onvrij’ man bent. De kunst als
oprechte daad wacht op je eerlijke overgave.

WILLEM VAN DER NAT. SCHAPENSTAL (TEEKENING).

Elke daad die de ‘mensch’ doet, behoort er een te zijn ter verheffing van de
menschheid.
WILLEM C. BROUWER.

Prijsvraag van het D.A. Thieme-fonds
Het D.A. Thieme-fonds, dat onder beheer staat van de Vereeniging tot bevordering
van de belangen des boekhandels, looft om de vijf jaar een prijs uit voor het beste
werkstuk op het gebied van handwerks-, fabrieks- of kunst-nijverheid, ingezonden
op een uitgeschreven prijsvraag.
Ditmaal was gevraagd een ontwerp te maken voor een gegoten penning, die aan
de voorzijde een voorstelling moest vertoonen, op den boekhandel betrekking
hebbende, en aan de achterzijde het symbool en de zinspreuk der vereeniging, tevens
ruimte latend om den naam in te vullen van dengeen aan
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wien de penning, wegens bijzondere verdiensten ten opzichte der vereeniging, werd
uitgereikt.
Een achttiental ingekomen ontwerpen waren in de afgeloopen maand in het
Stedelijk museum tentoongesteld, en in spijt van de meening van hen die beweren
dat prijsvragen zelden of nooit tot eenig resultaat leiden, is hier een zeer oorspronkelijk
ontwerp met den eersten prijs bekroond, en wel dat van den kunstenaar L. Bolle, aan
wien men bij een opdracht waarschijnlijk niet dadelijk gedacht zou hebben.
Ons land is niet rijk aan beeldhouwers en nog minder aan medailleurs, zoodat een
grooten oogst niet te verwachten was, maar toch zijn hier werkstukken ingezonden
die van zeer groote habiliteit getuigen, en enkele, die, afwijkende van het min of
meer conventioneele, van een eigene opvatting getuigden.
Op het gebied van penningen is Frankrijk met kunstenaars als Roty en Chaplin
bijv. langen tijd het voorbeeld geweest, maar al apprecieeren wij in hun werk ook
de zeldzame knapheid en het gevoelige modelé, toch zijn onze inzichten, wat de
decoratieve opvatting en compositie betreft, in de laatste jaren zoozeer gewijzigd,
dat wij thans andere eischen aan een medaille-ontwerp gaan stellen.
Een strengere, meer ornamentale modeleering, een gebondener indeeling van het
vlak, zal men als ontwerp den voorkeur geven.
Dat de jury ook deze opvatting deelde, blijkt uit hare waardeering voor den
‘Gietpenning A’, met de figuur van Mercurius tusschen Wetenschap en Kennis, die
alle kwaliteiten vertoonde welke een goede penning moet kenmerken. En hoewel
het bekroonde ontwerp van opvatting zeer zeker persoonlijker is, geloof ik toch dat
dit niet bekroonde het op den duur door zijn vastere compositie winnen zal.
In het jury-rapport wordt bij het bekroonde ontwerp, motto ‘Houw en Trouw’,
dan ook naar het ons voorkomt te veel de nadruk gelegd op het ‘oorspronkelijke’ en
het ‘origineele’ van dit ontwerp, een eigenschap die zeker bij beoordeeling van
invloed kan zijn, maar toch niet mag overwegen. Die originaliteit verrast en verbluft
wel eens, en ik erken het gaarne, de penning van den heer Bolle heeft meerdere goede
kwaliteiten, doch het afgietsel in zilver bewijst dat door het zwart laten van diepere
gedeelten, het glimmend poetsen der lichtkanten, een sterker effect noodig was, dan
het ontwerp in zijn modeleering en details zelve gaf.
Tusschen deze beide ontwerpen heeft de keuze der jury gebalanceerd en ik geloof
ook niet dat een der andere inzendingen voor bekroning in aanmerking zou kunnen
komen.
De meeste vertoonden nog wat te veel het min of meer conventioneele penningtype,
hoewel het modelé van vele voortreffelijk was, en wanneer deze kunstenaars de
decoratieve eischen van een penning en de goede vulling van het cirkelvlak wat
nauwgezetter overwogen hadden, zou de taak der jury moeilijker geweest zijn.
Intusschen heeft deze prijsvraag ons doen zien, dat er wel goede medailleurs ten
onzent zijn, als nu ook maar de opdrachten volgen, die hen in staat stellen voor een
bepaald gegeven een oplossing te vinden.
R.W.P. Jr.
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BRONZEN KISTJE; MONTURE GEGOTEN EN GECISELEERD, DEKSEL EN PLATEN GEËMAILLEERD. NAAR
EEN ONTWERP VAN JAN EISENLOEFFEL, UITGEVOERD IN 1913.
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Hollandsche nijverheidskunst Jan Eisenloeffel,
door Herman Hana.
Schrijvende over Jan Eisenloeffels werken kom ik al dadelijk in conflikt met mijn
titel, want, hoewel deze kunst binnen Hollands grenzen ontkiemd is en ontloken, kan
ik haar toch niet even Hollandsch noemen als, bijvoorbeeld, een klomp, een
boeresjees, een windmolen of een lange pijp.
Toch laat ik mijn titel maar staan, immers, wilde ik onder Hollandsche
nijverheidskunst alleen rekenen, wat even Hollandsch is als de genoemde zaken, dan
zou ik tekort doen aan veel van haar moderne produkten, waarin toch zoo vaak iets
onmiskenbaar eigens ons toespreekt en blijvend bekoort.

JAN EISENLOEFFEL, NAAR EEN TEEKENING VAN WIJLEN E. VAN BEEVER.

Vergun mij, over die eigenheid of volksaard, en over de eigenheids-uitbeelding
of volks-stijl, iets te zeggen. Ik wil 'n teere en dus belangrijke kwestie aanroeren en
neem alzoo mijn eerste houvast aan de reeds genoemde lange pijp.
‘De lange pijp heeft uit.’ Ik weet het en zeg: Des te beter. We kunnen haar nu in
haar volle strekking overzien.
Uit verre, en dus on-eigene gewesten, kwamen Varinas en Portoriko over onze
klei gedwarreld en zie, Gouda offerde dankend een der meest ge-eigende attributen
onzer Gouden Eeuw op het groene laken van Jantje Sekuur.
Denk ook aan andere rank-gesteelden. Denk voorts aan zand inplaats van klei, en
voor uw Hollandsche oogen vlamt het vizioen van Hollands meest karakteristieke
voorjaarsfleur: zijn tulpenteelt.
Een kleine plek, een korte bloei, maar ze volstaan om jaar op jaar aan Holland
waar te maken dat van het eigene niet altijd de eigen historie de moeder hoeft te
wezen,.... en zelfs niet,.... de Perzische sjaals onzer overgrootmoeders wapperen in
de rei om het te getuigen: zelfs niet het eigen ras de vader?
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Jan Eisenloeffel, Mendes da Costa, Lion Cachet, de bezieling van uw Oostersch
weelde-begeeren, ook al hult het zich sòms in Oostersche starheid van stijl, trekt ons
aan en is ons lief.
Het is wèl 'n tegenstelling.
Debuteerend als de koperman, die al het knusse gerei van theetafel en avondstond
verhamerde tot de streng-logische consequenties van het machinalistisch
massaprodukt, is de kloeke kunstenaar-zakenman over wien we het nu hebben, meer
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en meer zich gaan verdroomen in de sprookjesachtige schemeringen van het wemelend
en kleurig email, - en in de onvervangbare charmes die het handwerk, zooals het
gestalte neemt onder het rhythmisch spelen van de hand, heeft en houdt.

KLOK, VERGULD BRONS MET GEËMAILLEERDE WIJZERPLAAT, 2 ELECTR. LAMPJES MET DOORSCHIJNEND
GEËMAIL. KAPJES, ONTWORPEN EN UITGEVOERD IN 1912. EIGENDOM VAN DEN HEER S. TE B.

Dat kon ook niet anders.
Het is makkelijk gezegd als het eenmaal zoo is. Toch is het aardig om de fataliteit
van zulk gebeuren te hervinden in de gegevens, ons door den loop der dingen gebracht.
Jong, actualist, enthousiast.
Actualist. Men denkt daarbij aan 'n rapporteur. Goed, ik bedoel het ook zoo.
Maar dan 'n rapporteur, die niet rapporteert het gebeuren, maar die in het gebeuren
zelve, dat hij schept en leidt, uitbeeldt den nieuwen inhoud, voor-beeldt het nieuwe
bedoelen; en die dat kan, omdat hij ònder het gebeuren het gebaar aanschouwt en
van dat gebaar de stuwing van lot naar leven en levens-beelding verstaat.
Een rapporteur, alzoo, die u den stand van het getij rapporteert en die tevens,
dusdoende, uw baken stelt.
En het getij, - het nieuwe getij, - waarop de bakens al 'n poosje lang het rhythme
van ‘het nieuwe leven’ aan 't dansen zijn, wast en dringt en woelt naar eigen wijze,
en de zieners onder ons zijn zij, die aan de stranden van ons kunnen niet als
eigen-wijzen, maar als onbevangen ontvankelijken staan.
Ik kan, zelfs tegenover gelijk-gestemden,
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Jan Eisenloeffels koperen jeugd-fanfares niet ter sprake brengen, zonder dat mij
z i j n eigenwijsheden haast tot 'n persoonlijke tekortkoming gerekend worden.

KLOK, GEGOTEN EN GECISELEERD BRONS, WIJZERPLAAT GEHEEL GEËMAILLEERD. IN DE 4 CIRKELS 4
FIGUURTJES VOORSTELLENDE HANDWERK, HOOFDWERK, SPEL EN RUST. DAARTUSSCHEN EEN VERSJE
DAT DEZELFDE GEDACHTE VAN EEN IDEALE DAGVERDEELING UITDRUKT. VAZEN GEHEEL
GEËMAILLEERD, ONTWORPEN EN UITGEVOERD IN 1914. EIGENDOM VAN DEN HEER VAN S. TE Z.

Heftig wordt me dan verweten, onder meer, en minder, dat z'n tuiten altijd in de
verkeerde kopjes schenken, en zonder ‘Freud’ red ik me daar dan niet uit.
Maar onder ons: houdt gij ooit van 'n meisje om haar deugden alleen? Welnu, ik
hou van dat werk; daarom, mits men het heftig doe, doet 't mij deugd als men het
laakt.
Toen dat werk dan eenmaal bestond, en er begon in te gaan, toen ging Jan
Eisenloeffel, - och, de een doet dat zus, de ander zoo, aan 't ornamenteeren.
Hij dee het met 'n groefje, 'n kuiltje, 'n plekje émail. - In een gesprek, dat ik eens
met hem had, zeide hij: In Rusland kunnen ze dat goed; daar wou ik wel es naar toe.
Ik vond 't nogal overdreven, en zei dat ook. (Er vàlt immers niets te ornamenteeren
voordat je vormen j e vormen zijn, en dat waren z i j n vormen nog niet).
Ja, kerel, maar daar is zoo véél in te doen. Je kan op die manier zulke rijke effekten
krijgen. Ik ben daar toen niet veel verder op ingegaan, maar ik dacht: zie, daar breekt
er weer een.
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STEL VAN 3 VAZEN. DE VAZEN UIT EEN PLAAT KOPER GESLAGEN, GEHEEL GEËMAILLEERD. ONTWORPEN
EN UITGEVOERD IN 1914. DE KLEINE VAZEN EIGENDOM VAN DEN HEER S. TE B.

En hoe kàn het anders?
Het is aan dezen tijd nog niet gegeven, iets anders te doen dan richting te duiden.
- Heel onze nieuwe nijverheidskunst is 'n voorbloei. Wat ik in mijn jonger jaren wel
hoopte en dacht: dat die nieuwe vormen, uitsprekend het stoere streven van onzen,
- van den nieuwen wil, al spoedig zouden verstaan worden, en gedragen en gevoed
door 'n sterke meerderheid, dat is gebleken een illusie.
Dat wat er zijn zal: het machinalisme: wordt niet verstaan.
Ik heb het al eens meer gezegd en ik wijs nog even de lijn: van het werken met de
handen opwaarts naar het werken met het hoofd, om ten slotte te
Doen, door te laten gebeuren,
dat wil het leven.
O, het gebeurt al volop, door de ingenieurs. Maar bij hen is de schoonheid nog op
komst, en voorshands ver te zoeken.
En de kunstenaars, die er voor hebben gegloeid, - zelf ben ik aan 't huizengieten
geweest en nu ben ik portrettist, - die hebben zich andere uitingen moeten getroosten.
Je kan je zoo maar niet ophangen of boer worden, of winkelbediende, en je moet
toch leven. Leven, niet alleen van geld, maar van waardeering. Tusschen leven en
levens-apotheose is de kunstenaar de middelaar, maar zoo'n apotheose is niet zonder
apostelen mogelijk en je bent het beu en je hebt er den brui van gegeven, volop en
voorgoed, terwijl je nog denkt dat je voet bij stuk houdt.
Het zit 'm in de ziel.
Laat de ziel hongeren en ze zet nieuwe knoppen. Daarom, toen Jan Eisenloeffel
naar Rusland ging, en later naar Duitschland, en nóg later naar de academie, om
naaktstudies te maken, toen was dat alle-
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maal samen een inkeer, een zich verwonnen voelen en een overgave aan de
schoonheid, die men verstaat.

KLOK EN 2 BEELDJES, GEHEEL GEËMAILLEERD. OP DE WIJZERPLAAT 4 VOORSTELLINGEN VAN VOORJAAR,
ZOMER, HERFST EN WINTER. OP DEN VOET 2 VOORST. VAN VERLEDEN EN TOEKOMST. ONTWORPEN EN
UITGEVOERD IN 1915.

Het is niet hard. Het is aangenaam.
De Jan Eisenloeffel van nu, nòg jong, nòg enthousiast, nòg actualist, maar thans
in den zin van: geven wat men heden waardeert, is gedeeltelijk te kennen uit het
werk, hier gereproduceerd.
Het is niet hard en het is niet zoo erg.
‘Zich uitleven,’ daar gaat het voor ieder mensch om. En wie dat mag, in schoonheid,
is niet te beklagen.
Hijzelf zegt: Ik maak nog altijd dat oude werk, maar ik beschouw dat eenvoudig
als 'n artikel, dat concurreert op de markt.
Het is 'n kwestie van geld.
- Maar ik houd van, en geef me aan mijn rijke handwerk, waarbij geld er niet toe
doet.
En het is prettig voor hem, dat hij de orders en het succes heeft, noodig om dat
werk te blijven doen en zijn werkplaatsen op het Rokin te Amsterdam volop gaande
te houden.
De hand is ons meest eigen instrument.
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Zuiver en met de hand alleen echter, wordt haast niets gemaakt.
Reeds de voorhistorische hand heeft het werktuig gegrepen: de stift, den hamer,
de bijl.
De werktuigen kunnen meer of minder ingewikkeld zijn, en zoo zit je dan, met je
tot machine ontwikkeld werktuig, in het machinalisme eer je 't weet? Ja, als dat het
criterium was. Weven, op het uitteraard ingewikkeld ‘getouw,’ - als de wever dat
getouw persoonlijk voert, is handwerk. Gieten, ook al deed men het in overouden
tijd, met betrekkelijk eenvoudige installatie, is machinalisme.
Men heeft af te wachten hoe het uit-valt.
Onze tijd is aan het handwerk vervreemd, en ik zeg er op voorhand bij: Ik geloof
niet, dat dit zoo erg is.
We krijgen beter bezigheid, maar zoolang die betere taak nog toeft, zijn we er niet
te best aan toe.

WERKTEEKENING VOOR EEN RAND VAN EEN KLOK UITGEVOERD IN

1913.

Waar denkt ge aan, als ge van handwerk hoort?
Aan sigaren, aan schoenen, en vooral aan damesgeknutsel. ‘Dat dit laatste toch
het dichtst bij de schoonheid staat’,...
Ge houdt het niet vol, omdat het u geen ernst is.
Onze dames-handwerkjes, en ik maak, op heel weinig na, geen uitzondering voor
het werk van onze dameskunstnijveren, hebben geen handje water bij onze
oudhollandsche kanten, haaksels, breisels, bij de naaisels, ook der meest simpele,
der Javaansche vrouwen, en zooveel meer.
Wij beschikken over goed materiaal, maar zonder schik. Ga in onze winkels, in
onze huizen, en stel u een uurtje open voor de inwerking van die levensvergoring.
Enfin, ge weet zonder dat, wat het is.
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Het handwerk leeft nog vol en fleurig bij veel teekenaars en schilders, en zij vinden
contakt met de massa. Ze vinden over het algemeen voldoende en competente
waardeering.
Maar voor de rest staan onze handen verkeerd.
Het is daarom, zoolang we aan schoonheid nog niets beters hebben dan handenwerk,
een vervulling dat er nog enkele Jan Eisenloeffels naar zuiverheid van doen streven.
Wie zijn teekeningen en schetsen kent, weet, hoe liefdevol en zorgvuldig hij zijn
arbeid voorbereidt en wie zijn werk beschouwt, erkent de toewijding en het volhardend
meesterschap waarvan het, ook in zijn min gelukkige oplossingen, altijd en
overvloedig getuigt.
Het spel van de handen, - muziek getuigt dit 't luidst, - is altijd 'n geestelijk spel.
Dansende huwt zich geest aan stof, en in rhythmisch bewegen vormen de handen
het verkoren materiaal.
Van oogenblik tot oogenblik zijn daar de momenten, waarin de kunstenaar, al
werkend, schoonheden ziet ontluiken, waarop hij niet verdacht was en die hij niet
zocht,
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maar dankend laat voor wat ze zijn, omdat het on-gezochte de sterkste vreugde geeft.
Het meest eigene laat zich het minst gezeggen, voor-onderstellen of voor-schrijven.
Doe wat uw hand vindt om te doen, vergeet uw knapheid, en knapper dan ge zijt,
wordt uw werk. Natuurlijk zeg ik deze dingen onzuiver en onbeholpen, want ze laten
zich niet omschrijven; men kan ze alleen maar doen, àls ze zich laten doen, of beter
nog: als ze zich laten gebeuren, - en het is van dit ondefinieerbare, dat Jan
Eisenloeffels werk wel eens wat te weinig heeft.
Ik vermoed, ja, ik weet van hemzelf, dat dit komt doordat hij veel aan werklui
moet overlaten, en dus vorm moet g e v e n aan wat zooveel raker en met zooveel
minder zwaarte en meerder zwier, zou hebben vorm g e n o m e n , had hij zelf àlles
gedaan.

MOKKASERVIES, GESLAGEN IN ZILVER MET GEËMAILLEERDE DEKSELS. ONTWORPEN EN UITGEVOERD
IN 1916. EIGENDOM DEN HEER R. TE A.

Een zeer groote verdienste staat hiertegenover. Een klok, een vaas, een lamp van
Jan Eisenloeffel, is altijd een klok, een vaas, een lamp, en ondanks al zijn Oostersche
prachtlievendheid vervalt hij toch nimmer in de uitbundigheden van 'n Benvenuto
Cellini, wiens wereld-beroemde zoutvat meer beroemd en vooral meer wereldsch
dan zoutvat is.
Het meest frappante onderdeel van Jan Eisenloeffels werk is zijn emailleerkunst.
Emails zijn glazuren, die door smelting bij hitte worden opgebracht. De ‘stijl’, de
eigenaardigheid van emailleerwerk is: egale kleurplekken, die elk hun eigen in het
metaal uitgegraven, vijvertje hebben.
De meest gebruikelijke, Fransche naam hiervoor is: champ-levé: veld opgeheven:
indieping in de plaats. Wil men nu, wat voor het bereiken van rijke kleur-effekten
altijd eisch is, kleur in nagenoeg onmiddelijke contakt met kleur stellen, dan moet
men de tusschenruimten tusschen de emailvijvertjes tot een minimum herleiden. Dat
minimum is in Eisenloeffels werk minder dan een halve millimeter.
Men kan het zich ook makkelijker maken, n.l. door de bandjes, die de kleurvakken
scheiden, niet bij 't graveeren uit te sparen, maar ze, zonder eenig gegraaf, op de
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vlakke metaalplaat te soldeeren. Dat heet cloisonné of Zellenschmelz, maar Jan
Eisenloefel maakt alleen champ-levé.
Het is een stugge techniek. Een moeizame, taaie volharding eischende arbeid.
Typeert het den maker, dat hij juist hierin komt tot zijn zwierigste beeldingen en
luchtigst-welige dartelheden, dat zijn stem hieruit het meest onbevangen ons toezingt
en het meest wijfelloos overtuigt?
Wáár is, dat zijn wijzerplaten dikwijls meesterwerken zijn van ongezochte
overwogenheid en beheerschten gloed, waar is, dat hij zijn allergelukkigste momenten
heeft in zijn: den tijd, de jaargetijden, den dag, de vreugde, den dood symboliseerende
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SCHETSBLAD MET ONTWERPEN VAN JARDINIÈRES

1917.
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emaille menschgestalten, gestold, als Aphrodite, uit schuim en gloed.

ONTWERP VOOR EEN JARDINIÈRE UIT TE VOEREN IN EMAIL. DE OPTOCHT STELT VOOR: VOORJAAR,
ZOMER, HERFST EN WINTER. IN OPDRACHT VAN MEVR. DE C. TE B. 1917.

Dien gloed moet zoo'n émail wel zes of zeven maal passeeren eer het,
glans-beloopen of gepolijst, zijn blijvende rust en werking erlangt.
Maar dan nog dat andere werk, de à jour émails, waarbij de dunne, bij 't uitzagen
van de metaalplaat gespaarde scheidingsbandjes ('n aardig woord) de eenige houvast
vormen voor de liquide stof, die er bij kleine hoeveelheden wordt in gesmolten, en
die er soms ineens overal weer uitloopt, als bijna alle vakjes van zoo'n
gebrand-glas-miniatuur geheel gevuld waren.
Een meer moeitevolle, tot taaier volharding nopende weg naar de schoonheid is
misschien niet te kiezen, en hoe tot in het uiterste serieus het menschfiguur, de
drapeeringen, de standen, de ornamenteele effekten zijn bestudeerd, heb ik gezien.
Een specimen van een van Eisenloeffels ‘liefhebberijen,’ - een ‘muurschildering’
op eterniet, gaf mede blijk hiervan op de tentoonstelling: kunst in reclame, te
Amsterdam.
Dit is er van.
Wat blijft er van.
Aan resultaat, aan appreciatie, aan.... school.
Lang heb ik met die vraag, die onze gansche moderne nijverheidskunst betreft,
rondgeloopen en mijn antwoord, terwijl het rees, voelen slinken.
‘Waar gaat het om!’
Tjonge, dat is toch zoo'n mooie leus.
Hij klinkt zoo koel en zoo beraden, zoo forsch en fier, zoo nuchter-Hollandsch en
Berlagiaansch.
De waarheid willen wij!
Daarom, weg met alle Ersatzen, mommen, bedenksels, bedeksels en vijgeblad.
Ja, weg zelfs met wat des vijgeblads is.
De waarheid, de waarheid, tot op haar skelet.
Dat is onze leus... geweest,... nu twintig jaar geleden.
Het klinkt wanhopig geresolveerd en ik dee dus mee.
Wat had ik dan nog te piekeren?
Een kort vertelseltje tot besluit.
Persoonlijk heb ik me vaak beziggehouden met het versieren van geweven stof.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

250
Zeg nu: het weefsel dat ik versieren ga, is katoen.
Zeg voorts: nu ik eenmaal, om welke reden dan ook, het meest doeltreffende
middel: inweven van mijn versiering in de stof, - (fout! uitweven van mijn versiering
uit verschillend-gekleurde draden, naar het rhythme van getouw en spoel), - heb
ongebruikt gelaten; nu ik dus vóór me heb: de witte lap, - waar gaat het nu om.
Nu gaat het om 't gebruiksdoel dat ik me in die lap wil ver-beelden, nu gaat het
om het middel: zeg: de druk, dat me nog ten dienste staat.

ONTWERP VAN EEN BRONZEN KROON. DE RAND MET FIGUREN STELT VOOR EEN OPTOCHT VAN DE
JAARGETIJDEN, UIT TE VOEREN IN DOORSCHIJNEND EMAIL. IN OPDRACHT VAN DEN HEER G. TE R. 1917.

Als ik dat gebruiksdoel, zeg: boere-zakdoek, - ken, mijn kleuren bepaald zijn en
de algemeene indeeling van mijn ornamentatie is vastgesteld, waar gaat 't dan om?
Dan gaat het om een ornamentatie, die in haar eenvoudig, rustiek gespeel geen
fijnheid van geest vraagt om fijnheid van vinding te waardeeren, maar die in haar
darteling dansende meedeint op de soepele plooiïngen van dat willig materiaal.
En als ie dan klaar is, zoo'n doek, waar gaat het dan om. Hoe doet ie dan, gevouwen
en gestreken, en voor den Zondag klaargelegd. Hoe doet ie, uitgespreid over het
gezicht gelegd, voor het zittend genoten middagslaapje na kerktijd. Hoe doet ie,
gebonden om het lekker happie gestoofd, aan vader gebracht op zijn karwei. Hoe
doet ie, tenslotte, in losse prop gebald, ter pauze van z'n eigenlijkst gebruik?
Daar gaat het om?
Daar gaat ie dan?
‘Meneer,’ zegt de fabrikant, ‘koopt 'm de boer. Hier is mijn collektie van eenige
grossen.
Het gaat er voor mij niet om, welke doeken gekocht worden doorstrandnufjes, om
er fantasie-mutsjes van te maken; ze willen ze trouwens allen verschillend hebben.
Ik moet het niet hebben van die paar lapjes die gekocht worden voor kussendekjes,
thee-warmers of weet ik veel.
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Ik moet het hebben van den boer, en
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hier is een van onze eerste dessins, en dàt is het dessin. Dáárvan verkoop ik evenveel
als van al de andere samen.’
Het was 'n dessin, zóó simpel en, naar mij docht, zóó nuchter-leelijk, dat het me
nog te min leek voor den botsten vent.

GOUDEN, GECISEL. EN GEËMAILL. HORLOGEARMBANDEN

1917.

Een jaar, zoowat, later, liep ik in Blaricum tusschen die wonderschoone boerderijen
die daar te midden van hun geschoren heggetjes zoo heugelijk getuigen van den tijd,
waarin de eerste de beste boerebouwer zulke treffelijke en onovertroffen architectur
maakte zonder eenig ander ‘waar gaat het om’ dan zijn boersch: ‘hoe doe je zoo
wat?’ En ik zag daar, op zoo'n heggetje te drogen gehangen, zoowaar dat patroon:
één groote, breede witte cirkel door zwarte concentrische cirkels in smallere banden
verdeeld en daardoorheen gevlochten, zóó, dat vanzelf 'n redelijke hoekvulling
ontstond, een even breede, op dezelfde manier onderverdeelde zwarte slingerband.
Dat was alles, maar 't was volop genoeg voor die zakdoek en voor mij, want ik zag
dáár, in d i e omgeving, in dat verband, dien doek als een meesterstuk.
Ik door voelde de ras-eigen wezens-eenheid tusschen die boerderij, dien zakdoek
en den boer, in dat ornament op een niet te overdenken of te overwegen, maar alleen
direct te aanschouwen symboliek uitgedrukt.
Ik voelde het bestaan van een diepen, oergezonden levensstroom, in dat ornament
gebeeld, en waar ik op dat ééne moment, eventjes, deel aan had. Het vergelijkend
met al die andere, moderne ‘waar-gaat-het-oms’ zag ik dat ééne patroon in gedachten
tusschen mijn eigen modernste knutselarijen, als 'n boomstam tusschen de pipsche
bloemetjes op de bleek.
‘Koopt de boer 'm!’ Dat vraag ik, per saldo, overdrachtelijk, ook van Eisenloeffel.
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IN BRONS GEGOTEN FAUNENKOP, DOOR DE TANDEN SPUIT WATER. OOGEN EN TANDEN GEËM.
EIGENDOM VAN DEN HEER P. TE R.

1916.

Zal, als in onze kindskinderen wéér die levens-echtheid huist, die thans
Oud-Hollandsch heet, zijn werk door hen worden begrepen, en gegrepen, als 'n
uitbeelding van 't eigen zijn.
Blaricum, 30 Mei 1917.
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AFB.

13. FRANCESCO MELANZIO. ‘GONFALONE’ (1498). MONTEFALCO.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

253

Umbrische schilders der XVe eeuw,
door dr. G.J. Hoogewerff.
II (Slot).

AFB.

12. FRANCESCO MELANZIO. RETABEL (1488). MONTEFALCO.

Het niet ver van Foligno op de bergen gelegen Montefalco, waar Benozzo Gozzoli
en Pierantonio Messastri een poos lang werkten, bracht ook zijn eigen meesters van
beteekenis voort: Eerst een kloosterbroeder, zekeren Fra Agnolo, van wien ter plaatse
een fresco met ‘Tobias begeleid door den Aartsengel’ tusschen vier figuren van
heiligen, wordt aangewezen; maar vooral merkwaardig is de nog lang niet naar zijn
rechte waarde geschatte Francesco Melanzio. Het vroegst bekende werk van dezen
meester is een retabel van 1487, voorstellende de Tronende Madonna met ter
weerszijde twee heiligen. Op dit altaarstuk zijn de figuren eigenaardig kort van
gestalte, te kort zelfs, en de troon is bovendien perspectivisch misteekend. De
temperakleuren zijn echter van een zoo zacht gestemde, opmerkelijke harmonie, dat
het werk alleen reeds daardoor aandacht verdient. De Madonna is niet in het
conventioneele rood, met blauwen mantel, maar in een mosgroen gewaad. Zij houdt
een open boek in de hand; het Christuskind een pauweveer. St. Pieter, links, draagt
een dofgeel kleed, St. Paulus, rechts, is gehuld in een karmozijnrooden mantel. Dit
werk wordt te Montefalco in de tot museum ingerichte kerk van San Francesco
bewaard, in het koor waarvan (zooals men zich herinneren zal) zich de fresco's van
Benozzo Gozzoli bevinden. Een eigenaardige ‘stedelijke pinacotheek’ van roerende
en onroerende kunstwerken is aldus ontstaan. In de kerk wordt, - dat behoeft
nauwelijks gezegd, - niet meer gecelebreerd.
Men bewondert er nog een tweede retabel

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

254
van Melanzio, dat met het vorige zeer veel overeenkomst vertoont en volgens het
opschrift den 30en December 1488 gereed kwam. (afb. 12).
Wederom is hier de Madonna afgebeeld tusschen vier heiligen: St. Sebastiaan,
patroon tegen besmettelijke ziekten, en drie schutsheiligen van de stad. De indeeling
in vijf vakken is dezelfde, terwijl ook hier de goudgrond is toegepast. De Madonna
is weder in een mosgroen kleed gehuld. Ook op dit stuk zijn de gestalten der heiligen
gedrongen, terwijl misteekening valt op te merken in de ledematen. Beide deze
jeugdwerken - want dat zijn het - verraden invloed van Niccolò Alunno en zijn in
diens trant ontworpen, zonder dat echter van rechtstreeksche imitatie gesproken kan
worden. Wel is de invloed sterk genoeg om met grond te veronderstellen, dat Melanzio
te Foligno de leerling van Alunno is geweest.
Een processie-vaandel (z.g. ‘gonfalone’) van 1498, steeds in dezelfde museum-kerk,
toont reeds aanmerkelijken vooruitgang (afb. 13). Het is geheel als een schilderij op
doek behandeld, zooals de gewoonte was. De Madonna troont hier tusschen zes
heiligen: links St. Franciscus, voor wien Montefalco een bijzondere devotie had;
achter hem staan zijn beide volgelingen en ordegenooten St. Antonius van Padua en
St. Bernardinus. Rechts staan drie beschermheiligen der stad: vooraan St. Fortunatus,
voor wiens kerk dit vaandel gemaakt werd. Op den achtergrond ziet men een
landschap met zeegezicht, dat nogmaals even aan Alunno denken doet. Diens
schilderwijze is voor het overige echter door Melanzio geheel losgelaten. Reeds richt
hij zich meer naar de kunst van Perugia. Gezichten en houdingen zijn van grooter
natuurlijkheid; van bevangenheid is bijna geen sprake meer. Misteekening beperkt
zich tot de figuur van het Christuskind, dat zeker niet ‘natuurlijk’ is afgebeeld, en
tot de voeten der heiligen links. Uit zulke tekortkomingen ziet men, dat de meester
geen vernieuwer of baanbreker is op het gebied der techniek. Hierin leidt hij niet,
maar volgt. Doch hij verdient waardeering, niet alleen wegens zijn eenvoud en eerlijk
sentiment, maar ook (en vooral) als oorspronkelijk colorist. Het eerste raakt de
geestelijke waarde van zijn werk, de tweede eigenschap kenmerkt zijn wijze van
wereldbeschouwing - om zoo te zeggen -, die niet analyseerend is, als b.v. van zijn
tijdgenoot Signorelli, maar meer lyrisch. Aldus wordt zijn kunst niet constructief en
schiet zelfs in dit opzicht ontegenzeggelijk te kort, doch zij is in de afzondering van
wat men bijna een kluizenaarschap zou kunnen noemen meer meditatief, en ook
inniger, dan het werk van menig gelijktijdig meester, die te Florence of te Rome zijn
triomfen vierde. Wat Melanzio ook miste, hij bezat één ding: den schat der nederigen.
Eveneens door een inscripte gewaarmerkt, op dergelijke wijze als het voorgaande
stuk, is een ‘Tronende Madonna’ met koor van vier engelen en omgeven door tien
heiligen, geschilderd voor het hoogaltaar der kerk van Sant' Illuminata en den 7en
September 1515 gereed gekomen. De standen der heiligen zijn ook hier ongedwongen;
de indruk van volte wordt vermeden door een trapsgewijze opstelling rond den troon,
waardoor tevens het probleem der compositie op bevredigende wijze is opgelost. De
teekening is aanmerkelijk zuiverder, de hooge troonzetel goed van perspectief. De
kleuren zijn weder gedempt, maar droger en nuchterder dan in de vroegere werken.
De meester lijkt niet geheel zich zelf meer en inderdaad is in sommige der figuren,
in de koppen vooral, invloed van Pietro Perugino duidelijker merkbaar dan voorheen.
Dit kan ook niet verwonderen, als men weet, dat Perugino tusschen 1500 en 1510 te
Montefalco gewerkt heeft en er in de kerk van San Francesco een uitvoerig fresco
schilderde. Hij schijnt er tevens zijn leerling en trouwen navolger
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Tiberio d'Assisi te hebben geïntroduceerd, die in dezelfde kerk in 1510 een zijner
beste fresco-werken voltooide. Melanzio moest zich inspannen om bij zulke ernstige
mededingingen het veld te behouden. De gunst van zijn medeburgers kon zich anders
licht van hem afwenden. Dat hij daarbij in zijn schilderwijze onwillekeurig trachtte
Perugino meer op zijde te komen, is niet verwonderlijk.
Evengoed als zijn stadgenooten vergelijkingen maakten, zal hij dit zelf hebben
gedaan en daarbij hebben ingezien, dat werkelijk de gevierde Pietro Vannucci meer
vermocht in het vak dan hij. Het voorkomen van onzekerheid is echter in dit werk
voor een deel ook daaruit te verklaren, dat de meester met olieverf, die hij ditmaal
bezigde, lang niet zoo goed terecht kon als met tempera of in fresco.

AFB.

14. FRANCESCO MELANZIO. ‘MADONNA DI PIAZZA’ (DETAIL). MONTEFALCO.

In fresco werd door hem een kapel in nisvorm uitgevoerd in de kerk van San
Leonardo, volgens opschrift eveneens van 1515. De voorstelling is weder de
‘Tronende Madonna’ met vier heiligen en de ‘Opstanding van Christus’ daarboven.
Gewichtiger dan dit werk, dat in gelijke mate als het vorige den invloed van Perugino
vertoont, is een schildering op den muur in de apsis van het kleine oratorium Santa
Maria di Piazza (of Santa Maria del Popolo), recht tegenover het Stadhuis gelegen.
Dit werk toont ons de Madonna met het Kind tusschen twee aanzwevende,
aanbiddende engelen. Links en rechts, in twee afzonderlijke fresco-velden, ziet men
St. Gregorius en St. Jeroen, en voorts ter weerszijde tegen de wanden van het kerkje
St. Fortunatus (weder met de stad Montefalco op zijn handpalm) en St. Severus,
eveneens schutspatroon. Deze fresco's heeft de meester gesigneerd door een inscriptie,
doch zonder aan zijn naam een jaartal toe te voegen. Dit werk moet echter tusschen
1500 en 1510 ontstaan zijn. De schilderingen hebben door vocht - en door
verwaarloozing - ernstig geleden en zijn bovendien door overschildering voor een
groot deel bedorven. Gelukkig dat de ‘herstellende’ hand de figuur der Madonna
onaangeraakt liet, evenals 't gelaat van het Christuskind (afb. 14). Van de voetjes is
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er een ‘echt’; het linkerbeentje met de partij daaromheen werd overgedaan, zooals
men zelfs op de afbeelding duidelijk
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zien kan. Van de twee engelen is alleen de rechter intact, terwijl de vier heiligen er
zoo deerniswaardig aan toe zijn, dat zij door de meest oordeelkundige en omzichtige
restauratie niet meer te redden zouden zijn.
De Madonna is hier bij uitstek zachtzinnig en liefelijk, zonder eenige
school-conventie in de trekken, peinzend, en met een innige uitdrukking in de
aanziende moederlijke oogen. De val van den sluier langs het ovaal van 't gelaat is
uitnemend waargenomen. Het Kind is werkelijk een kind, veel natuurlijker van
houding dan b.v. de ‘Bambino’ op het processie-vaandel van 1498 (afb. 13).
Plaatselijke overlevering wil, dat dit de vrouw van den schilder zou zijn met hun
eenig zoontje, en inderdaad is de mogelijkheid van een portret niet uitgesloten. Het
bovenschrift in het Latijn: ‘gezegend zijt Gij onder de vrouwen,’ zou in dat geval
voor den kunstenaar een dubbele beteekenis hebben gehad. Zijn eigen trekken zou
hij aan het gelaat van St. Severus hebben gegeven; maar als dit juist is, zou men ook
in het blond gelokte hoofd van dezen zelfden heilige op den ‘Gonfalone’ - waar hij
geheel rechts staat (zie de afb.) - het portret van den meester moeten zien. De
gelaatstrekken komen namelijk overeen.
De weinig oudere in het oratorium zijn enkel ernstiger, de groote oogen kijken
zwaarmoediger voor zich heen, starend als in zorgelijke gedachten verzonken. Juist
deze oogen en de vochtig gekrulde lippen zijn door de overschildering gespaard.
Wat nog de Madonna aangaat, door haar zachte expressie van toegewijd
moederschap is zij een der meest kenmerkende gestalten der Umbrische schilderkunst
te noemen. In dit gelaat is de eigenaard der school als het ware besloten, het karakter
van het land zelfs en de ziel van zijn bevolking. Nog zijn daar de stemmen zacht en
welluidend, is er het bewegen rustig, het leven gelijkmoedig, gelijk aan de bezonnen
stap der blanke ossen, die er de akkers ploegen. Er is een droomerigheid zonder
weekheid, men ontmoet er welwillendheid zonder onderworpenheid.
Zoo treffend zegt dit een Franschman in zijn meesterlijk boek over dit schoone
land: ‘.... Car la volupté, à tout prendre, est absente d'Ombrie. La douceur de la nature
et de la vie s'y relève d' énergie; ces vallées sont charmantes, mais les montagnes les
encadrent de leur force. Ce peuple fut amène, sensible, mais la guerre le trempa
d'héroisme.... L'âme, dans ce pays, a toujours maintenu ses droits sur le corps et les
sens; et en soi, elle a toujours sauvegardé, même contre les déliquescenses du
mysticisme, la dignité, la tenue’*).
Een fragment van een ander (vernield) fresco afkomstig uit de kerk van Sant'
Agostino, dat men, zoo goed het nog ging, getracht heeft te redden door het af te
nemen, wordt in San Francesco bewaard. Het was weder een ‘Madonna’ en ook een
heilige is te onderscheiden. In beteren toestand verkeert een fresco in het kerkje van
Vecciano, een gehucht buiten Montefalco op den weg naar Spoleto. Onze Lieve
Vrouw is hier zittende voorgesteld met het Kind in zegenende houding op haar rechter
knie. Rechts en links ziet men een engel, half staande, half zwevende, waarvan de
eene een luit, de andere een kleine harp bespeelt. De achtergrond wordt hier gevormd
door een marmerwand, waarboven twee boomkruinen uitsteken. In de figuren van
Moeder en Kind valt groote overeenkomst met den ‘gonfalone’ van 1498 op te
merken, maar het fresco schijnt eer vroeger dan later te zijn ontstaan. Een andere
‘Madonna tusschen twee musiceerende engelen,’ eveneens in fresco, afkomstig uit
*) René Schneider, L'O m b r i e , 3e éd. (Paris 1907) p. 110.
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een ‘maestà’ op den weg naar Cammiano, werd in San Francesco ondergebracht. Op
het werk is het jaartal 1510 met eenigen goeden wil te ontcijferen.
Niet met zekerheid wordt aan Melanzio toegeschreven een ‘Madonna di Buon
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Soccorso’ in de kerk van Santa Marina te Castel Ritaldi. Zulke werken op doek
werden bij besmettelijke ziekten geschilderd en dan als processie-vaandel omgedragen.
Hier verschijnt Maria, gekroond als hemelkoningin en in blauwen sterrenmantel,
op de wolken en verjaagt met opgeheven geesel een duivelachtig monster, dat juist
een kind uit de wieg heeft geroofd. Links knielt de ontzette moeder. Het opschrift
luidt: ‘Sancta Maria succurre populo Castri Ritaldorum 1509.’

AFB.

15. BENEDETTO BONFIGLI. UITVAART VAN ST. LODOVICUS. PERUGIA.

Twee dergelijke werken van aanmerkelijk minder kunstwaarde, een op hout en
een op doek, worden te Montefalco zelf in de kerk van San Francesco getoond. Het
laatste is blijkbaar een copie naar het eerste, waarop een opschrift met het jaartal
1510 is aangebracht. Eenige bijzonderheden, als een marmerwand achter de figuren,
met 't zelfde ornament dat op de ‘Madonna’ van Vecciano voorkomt, zouden gereede
aanleiding geven ook dit stuk aan Melanzio toe te schrijven. Doch het is een zeer
zwak werk, niet eigenhandig, en hoogstens in zijn atelier ontstaan.
Uit documenten weten wij, dat nog in 1517 Melanzio zich bij contract verbond in
de kerk van Sant' Illuminata - waar reeds twee jaar vroeger het boven besproken stuk
boven het hoogouter werd geplaatst - een kapel-nis met fresco's te versieren. Deze
schilderingen, drie velden beslaande, zijn nog bewaard, doch zij werden in later tijd
zoo afdoende overgewerkt, dat geen vierkante palm meer de hand van den meester
vertoont. Hij schilderde in deze zelfde kerk ook een ‘Pietà’, boven de deur welke
naar de sacristij voert. Dit fresco, van 1509, is reeds een rechtstreeksche navolging
van den stijl van Perugino, maar overigens weinig belangrijk.
Een ander document leert ons, dat Melanzio in 1524 reeds gestorven was. Zooals
men ziet zijn de werken uit zijn latere periode, na 1505 ongeveer, niet de meest
merkwaardige. Een samenstelling van het ‘oeuvre’ van dezen schier vergeten meester
is hier
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voor het eerst beproefd. Fresco's, die hem te Subriaco in het klooster Sacre Speco
(vestibule) worden toegeschreven, zijn misschien wel door een Umbriër geschilderd,
maar zeker niet door Melanzio.
De gewichtigste Umbrische schilders uit dezen tijd zijn de beide hoofdmeesters van
Perugia: Benedetto Bonfigli († 1506) en Fiorenzo di Lorenzo († 1522-'24). De eerste
is geheel vrij van den invloed van Alunno, maar niet geheel vrij van dien van Benozzo
Gozzoli. Het vroegste bericht over zijn werkzaamheid is van 1445, in welk jaar hij
een contract voor een nu verloren altaarstuk afsloot. In 1450 stond hij een poos lang
in dienst van paus Nicolaas V, n a d a t Fra Angelico en Gozzoli voor dezen gewerkt
hadden; maar te Rome is niets meer van hem aanwezig. In den herfst van 1453 was
hij weder te Perugia terug. Toen was zijn naam reeds gemaakt.
In 1454 kreeg hij opdracht de kapel van het ‘Palazzo Pubblico’, het stadhuis, voor
de helft met fresco's te versieren. Den 11en November 1461 werden deze door Fra
Filippo Lippi opzettelijk daartoe uit Florence ontboden, beoordeeld en getaxeerd.
Dit was in Italië gewoonte tot diep in de XVIIe eeuw toe. Het doel was zich te
overtuigen, of het geleverde werk inderdaad den in het contract genoemden prijs
waard was. Werd de waarde geringer bevonden, zooals maar al te dikwijls voorkwam,
dan was de besteller ook niet gehouden meer te betalen. Dat concurrentie hierbij
vaak kwade parten speelde en dat zelfs twisten voorkwamen, spreekt van zelf. In dit
geval echter luidde de uitspraak onverdeeld gunstig en eervol, zoodat nog denzelfden
dag het contract ook voor de tweede helft van het werk door de partijen werd
geteekend, in tegenwoordigheid van Lippi.
Al had dus Bonfigli reden om tevreden te zijn en welgemoed, zoo vorderde toch
het werk uiterst langzaam. In 1477 wordt nog een betaling vermeld voor zeker gedeelte
dat toen voltooid was; maar toen de meester in 1496 zijn testament deed opstellen,
was de kapel nog niet gereed, en zelfs bij zijn overlijden, tien jaar later, bleef er nog
een wand onbeschilderd. Zoo vulde deze bestelling een heel kunstenaarsleven!
Deze uiterst langzame voortgang heeft de legende doen ontstaan, dat Lippi de
fresco's der eerste helft naar het oordeel van Bonfigli veel te laag zou hebben geschat.
De meester staakte! En zijn verbolgenheid luwde vooreerst niet. Als hij dan om het
contract na te komen het werk, nadat een jaar of acht verstreken waren, weder opvatte,
zou dit met wrevel en tegenzin zijn geschied. Vandaar dat hij er nooit mee gereed
kwam. Dit sprookje, door Vasari, met zooveel andere sprookjes, in de wereld
gezonden, werd trouw geloofd, tot eerst onlangs de bescheiden aan het licht kwamen,
die het afdoend logenstraften*). Niet verklaren de documenten evenwel, - wat het
sprookje zoo gereed toelichtte, - waarom Bonfigli met het werk zoo eigendunkelijk
treuzelde, dat hij meer dan een halve eeuw noodig had om het n i e t gereed te krijgen.
Deze fresco's uit de ‘cappella de priori’ zijn hoewel zeer beschadigd, bewaard
gebleven. Zij moesten evenwel worden afgenomen en zijn nu in de stedelijke
pinacotheek te Perugia ondergebracht. Vier velden behandelen het leven van den H.
Lodewijk van Toulouse: diens bisschopswijding, twee wonderen door hem verricht,
en zijn uitvaart (afb. 15). Vier andere velden vertoonen voorvallen uit de ‘vita’ van
St. Herculanus: beleg van Perugia door Totila, koning der Gothen, de heimelijke
begrafenis van den heilige en de beide translaties van zijn gebeente. 't Mag hier
*) Dr. Walter Bombe, G e s c h i c h t e d e r P e r u g i n e r M a l e r e i . (Berlijn 1912); ook
voor de verdere gegevens zie aldaar.
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vermeld worden, dat de muurvlakken, welke Bonfigli onbeschilderd had gelaten, in
het eind der XVIe eeuw werden voltooid door den Vlaming Hendrik van den Broeck,
uit Mechelen, die

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

259
sedert ook te Rome werkte en daar in 1597 overleed.
Zooals men uit de afbeelding zien kan, zijn Bonfigli's fresco-schilderingen zeer
Florentijnsch van voorkomen. Het is duidelijk te merken, dat hij zich in de groepeering
en de gansche wijze van in-beeld-brenging naar Filippo Lippi richt. Men gevoelt
zelfs, dat hij de fresco's van dezen leidenden meester te Prato is gaan bezichtigen.
Bonfigli is ook de eerste Umbriër, die het perspectief (zooals hier het doorzicht in
de kerk) volkomen beheerscht. Alunno waagde zich nog alleen aan een
landschap-verschiet. De teekening der figuren echter, hoewel dikwijls goed en nimmer
bepaald foutief, is in deze fresco's niet altijd even gelukkig. Aan de hoofdpersonenen
aan de gestalten op den voorgrond is steeds merkbaar meer aandacht geschonken,
dan aan de overige ‘figuranten’, vooral wanneer er meerdere daarvan aanwezig zijn.
Men lette slechts op de opstelling der monniken achter de baar, op het hier
aangehaalde voorbeeld. Over het geheel is anders de meester in de rustige composities
op zijn best. De belegering van Perugia b.v., met het krijgsgewoel dat daaraan te pas
komt, is een hoogst verward tafreel en niet veel meer dan een mislukking. 't Is een
verward kluwen van strijdende ruiters en voetknechten links, een nuchter toezien,
rechts, en wie het in den catalogus niet even naziet, komt er niet licht achter, dat die
stad door een wonder gered wordt. De strijdende partijen merken er blijkbaar niets
van, en de burgerij neemt het nog al kalmpjes op.

AFB.

16. BENEDETTO BONFIGLI. ANNUNTIATIE MET ST. LUCAS. PERUGIA.

De kleur dezer fresco's is mat en vreugdeloos; doch dat moet voor een groot deel
worden toegeschreven aan de schadelijke invloeden, die deze schilderingen in verloop
van tijd hebben ondergaan. Indien zij niet nu gefixeerd waren, zouden zij geheel te
gronde zijn gegaan.
Behalve aan zijn fresco-cyclus in het stadhuis werkte Bonfigli weinig op de muur,
maar hij maakte des te meer ‘gonfaloni’ en verscheiden altaarstukken. Van zijn
‘gonfaloni’ is het meest bekend dat van 1465 voor het Oratorium van San Bernardino,
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reeds door Vasari een eervolle vermelding waardig gekeurd. Van de altaarwerken is
er geen enkel gesigneerd. Wij weten, dat hij een nog bewaard triptychon in 1468
schilderde, maar bij de betaling wordt nadrukkelijk vermeld, dat dit een der stukken
is, waaraan de jongere schilder Bartolomeo Caporali medewerkte.
De altaarstukken, welke van Bonfigli bekend zijn, bevinden zich schier zonder
uitzondering in de pinacotheek te Perugia.
Het meest de aandacht trekken daar wel
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drie paneelen, zeer kenmerkende stukken, die uit de laatste periode van den meester
moeten zijn. (Caporali was toen reeds naar het atelier van Fiorenzo di Lorenzo
overgegaan). Het zijn twee ‘Annuntiaties,’ waarvan een met den schrijvenden
evangelist St. Lucas op den voorgrond (afb. 16), benevens een ‘Aanbidding der
Wijzen’. Alle drie deze stukken zijn, bij toegenomen gratie in de houdingen, vrij dor
en eenvormig van schildering en eenigszins kalkig van coloriet. Als wij dan verder
nog opmerken, dat de Madonna op de hier afgebeelde ‘Verkondiging’ geheel
gecopieerd is naar een vroegere en eigenlijk veel fraaiere ‘Madonna het Kind
aanbiddende’, - waar het gelaat der Moeder fijn is en zachtzinnig tot het uiterst teedere
toe, - dan hindert zulk nadoen, zulk overdoen van vroeger succes als een te kennelijk
bewijs van tekort aan verbeelding en geestkracht. Toch moet dit herhalen van dezelfde
typen, dit angstvallig vasthouden aan een eenmaal gelukt procédé voor een deel ook
worden verklaard als een gevolg van den opgang dien de meester gaandeweg maakte.
Zóó wenschte men zijn Madonna's te zien: subtiel van teekening, voorgesteld met
al de broosheid, waartoe een zorgvuldige techniek in staat was. Vandaar het
terugkeeren van telkens weer dezelfde handigheidjes, als 't fijntjes plooien van een
sluier in den hals. De Madonna heeft steeds het fijn besneden, eigenaardig smalle
gelaat, dat ook van de bewondering voor Lippi iets te veel getuigenis aflegt: een
gezichtje liefelijk van belijning, maar wel wat bleekneuzig en meestal wezenloos.
Aan verscheidenheid van vormen, aan levendigheid in het uitdrukken der
aandoeningen, daaraan komt Bonfigli niet toe. Hij blijft als 't ware, in plaats van
scheppend kunstenaar, goeddeels een decoratief-schilder, maar dan met figuren;
zooals een bedreven handwerksman op majolica steeds weer dezelfde
ornament-motieven herhaalt. In zijn wijze van voortbrenging is Bonfigli dus eigenlijk
nog hoogst primitief en hij staat ook bij een kunstenaar als Alunno, hoewel ook die
in zijn beide eerste perioden nog ‘bevangen’ was, verre achter. Daarbij was hij geen
colorist van beteekenis als Melanzio. Kenmerkend voor zijn persoonlijkheid is een
architectuur als op de hier afgebeelde ‘Annuntiatie’: bouwvormen der Renaissance,
deels toegepast in den geest der Gothiek, getuige het dicht opeen zetten der spijlen
in de balustrade boven.
Dat de gelijkvormigheid bij Bonfigli niet uit het geheel ontbreken van verbeelding
voortkomt, maar vooral uit aangenomen gewoonte, blijkt ook uit de realiteit zijner
landschap achtergronden, zoowel op de fresco's als op de gonfaloni en altaarstukken.
Niet zelden is het de ‘veduta’ eener stad, meestal met een gefingeerde omgeving.
Zoo ziet men op een der fresco's voor de ‘Cappella dei Priori’ hoe Perugia opeens
aan zee ligt en tot een havenstad (Marseille) geworden is. Maar de kust met het
daarvoor geankerde schip is zoo goed ‘verteld’, dat men er haast aan gelooft. Op
Bonfigli, meer nog dan op Alunno, gaat de Umbrische landschapschildering terug,
zooals wij die bij Perugino en vooral bij Pinturicchio in alle uitvoerigheid zullen
aantreffen. En allereerst bij Fiorenzo di Lorenzo.
Fiorenzo di Lorenzo wordt door sommigen voor een leerling van Bonfigli gehouden,
maar zijn vroegste werken verraden te duidelijk den invloed van Alunno om niet
aannemelijk te maken, dat hij uit diens school voortkwam. Ook hij wordt, evenals
wij dat bij Melanzio en Bonfigli opmerkten, in olieverf dof van kleur, en zelfs troebel.
Hierbij komt een doorgaans stroeve teekening, die merkbaar moeite kost en soepelheid
meestal mist. Toch is Fiorenzo belangrijker dan de meer handige Bonfigli, niet het
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minst wegens het voorbereidend karakter, dat zijn doorwerkte kunst draagt, en ook
omdat hij als persoonlijkheid ontegenzeggelijk krachtiger is. Maakt Bonfigli soms
den indruk van
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een tuberculeuzen mijmeraar - door iemand die wat hard oordeelde, maar over een
puur gezonden smaak beschikt, heb ik hem eens een ‘lijs’ hooren noemen - Fiorenzo
is, bij hem vergeleken, de gebieder, die de krachtdadige overhand heeft; - tot ook hij
in een steeds sneller levenden tijd wordt ingehaald en achteruitgezet. Hoe meer men
namelijk het begin der XVIe eeuw (de Hoogrenaissance) nadert, hoe meer het tempo
der kunstontwikkeling zich bespoedigt. Bonfigli leverde in zijn altaarwerken een
welgevallig, zachtzinnig derivaat, hij is een achterblijver, zooals ook Benozzo Gozzoli
er een was, maar zonder diens levendigen geest en frisschen kijk op het leven.

AFB.

17. FIORENZO DI LORENZO. RETABEL. PERUGIA.

Hij heeft geen school gemaakt. Fiorenzo daarentegen is de leermeester geweest
zoowel van Perugino als van Pinturicchio en dat vermeerdert voor ons zijn beteekenis,
ook al werd zijn roem door het succes van zulke volgelingen reeds bij zijn leven
verduisterd. De altaarstukken van Fiorenzo kan men weder uitsluitend in de
pinacotheek te Perugia leeren kennen; maar hij heeft ook fresco's gemaakt, waaraan
nog zeer weinig aandacht is geschonken. Het vroegste werk, dat ons van den meester
is bewaard, is een triptuchon met predella, reeds zeer merkwaardig wegens den
persoonlijken stijl (afb. 17). Ofschoon de techniek nog wat onbeholpen is, bespeurt
men in de nevenfiguren reeds het gedegene, dat andere schrijvers tot de
veronderstelling heeft gebracht, of niet Fiorenzo, evenals Botticelli, in zijn jeugd bij
een beeldhouwer-bronswerker in de leer is geweest. De compositie van het
middenpaneel is wat vol, waardoor
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het haast lijkt of de ‘luiken’, elk met hun twee heiligen, er niet bij hooren. 't Geheel
wordt aldus een compositie als 't ware in twee rhythmen tegelijk. De kleuren zijn
daarbij ietwat hard, wel behoedzaam opgezet, maar niet onderling in overeenstemming
gebracht, zooals dat bij Melanzio - overigens als vakman Fiorenzo's mindere - het
geval was. Toch verloochent ook Fiorenzo ten slotte zijn Umbrische landaard niet,
die in de broosheid van expressie zelfs te meer tot uiting komt, waar zijn teekening
strakker is dan die van zijn meeste landgenooten. Zoo kan een dichter de teerste
aandoening tot uiting brengen in de vast belijnden vorm van het ‘gebeeldhouwd’
sonnet.
Een ander drieluik van Fiorenzo, dat slechts weinige jaren later ontstaan moet zijn
bevindt zich in de National Gallery te Londen. Het is het eenige werk van den meester,
dat, bij mijn weten, in een buitenlandsche verzameling wordt aangetroffen. De
voorstelling van het middenpaneel (de Madonna het Kind op haar schoot aanbiddende,
met een engelkoor en aan haar voeten St. Franciscus en St. Bernardinus) is gevolgd
naar het werk van Niccolò Alunno in de kerk van San Francesco te Deruta (van
1457), terwijl deze de compositie, zooals wij vroeger zagen, met geringe wijzigingen
ontleende aan een retabel van Benozzo Gozzoli, dat nu te Weenen bewaard wordt.
Dit is wel een zeer merkwaardig voorbeeld van overlevering van kunstvormen van
leermeester op leerling, terwijl het tevens bewijst, hoe Fiorenzo in deze zijn vroegste
periode van Foligno afhankelijk was*).
Geen eigenlijk jeugdwerk meer, bij benadering van 1475-80, is de fresco-versiering
van een altaarnis in de kerk van Monte Abbate (afb. 18). Deze schildering, zeer
deugdelijk ook in het bijwerk, toont duidelijk dat de traditie van Benozzo nog steeds
nawerkt. Men lette op de wijze van aanbrenging der medaillons in het randwerk en
tevens op hun zorgvuldige behandeling. Dit fresco werd geschilderd tijdens een der
toenmaals zoo vaak voorkomende epidemieën, zooals valt op te maken uit de beide
heiligen, die op den voorgrond knielen en die de gezamenlijke bewoners van het
plaatsje in de hoede van Onze Lieve Vrouw aanbevelen: het zijn St. Sebastiaan en
St. Rochus, die beiden als beschermers bij pestziekte werden aangeroepen. Het is
zeer waarschijnlijk dat Caporali aan dit fresco medewerkte.
Met een overeenkomstig doel werd een ‘Madonna di Bon Soccorso’ vervaardigd
voor de kerk van San Francesco te Montone (afb. 19). Dit is weder een kenmerkend
voorbeeld van een ‘gonfalone’, zooals in processies werden omgedragen (vgl. afb.
13) Ook de voorstelling wijst op zulk een bestemming. Het werk is gedateerd: 1482.
O.L.V. beschut onder haar mantel de burgerij van het stadje, dat beneden is afgebeeld.
Met de bevolking roepen acht heiligen de ‘goede hulp’ der Madonna in. Links beneden
knielt weder St. Sebastiaan, in wiens figuur duidelijke overeenstemming met het
fresco te Monte Abbate valt op te merken. Rechts tegenover hem ziet men St.
Bernardinus, die door de bevolking van Umbrië in dezen tijd (na zijn heiligverklaring
in 1450) meer werd aangeroepen dan de andere Franciscaner heiligen en zelfs meer
dan de H. stichter der Orde zelf. Ook deze is nochtans aanwezig (achter St.
Sebastiaan), evenals St. Antonius van Padua (achter St. Bernardinus.) Dit werk wordt
ter plaatse ten onrechte aan Bonfigli toegeschreven, op geen anderen grond dan dat
deze als maker van zulke ‘gonfaloni’ bekend was; Venturi verbindt aan dit werk den
naam van Sinibaldo Ibi, een middelmatigen navolger van Perugino, die in 1482 dit
*) Vgl. Bombe. t.a.p. blz. 129, met de drie afbeeld.
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gaf wellicht een ‘gonfalone’ van Ibi met geheel dergelijke voorstelling,
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AFB.

18. FIORENZO DI LORENZO. ALTAAR-FRESCO. MONTE ABBATE.
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doch van veel minder verdienste, te Gubbio.
Eenige verwantschap met de beide vroegere drieluiken, schoon reeds aanmerkelijk
later ontstaan, vertoont een groot paneel met de ‘Geboorte met koor van engelen’,
een hoogst leerzame proeve van Fiorenzo's kunst (afb. 20). Als schilderij is dit werk
ontegenzeggelijk keurig, maar toch voldoet het niet in alle opzichten, doordat de
compositie weder te ‘vast’ is en ieder onderdeel daarbij te veel op zich zelf aan
aandachtige afwerking is onderworpen: de hemellingen engel voor engel, de handen
van de Madonna en van St. Jozef vinger voor vinger. Van de drie devote herders
links hebben de twee jongste zulke onherderlijke en onbeduidende gezichten, dat
men hun trekken bij een eersten oogopslag terugvindt onder de engelkoppen boven.
De saamgevouwen handen van den een verschillen in niets van die der Madonna.
Hoe anders en hoe veel echter schilderde de Florentijnsche tijdgenoot zijn herders
op de bekende ‘Aanbidding’ in de Academie te Florence.
St. Jozef in zijn breed plooienden mantel van licht okergeel is als figuur nog het
best geslaagd. De musiceerende engeldrom in den stal is daar opeengedrongen als
schuilden ze voor den regen. Er heerscht daar onder die binten een zelfde volte, in
't groot, als op het middenpaneel van het hier afgebeelde triptychon in het klein werd
aangetroffen. Men merke op hoezeer de beide engelen, voor wie daar bijna reeds
geen plaats was, overeenkomen met de twee uiterste aanzwevende engelmeisjes van
deze groep, tot in het gewaad en zelfs tot in de snit der mouwen toe. Dit verraadt het
elders afs ‘primitief’ bestempelde vasthouden van een kundig vakman aan zijn
eenmaal aangeleerde en geslaagd bevonden modellen, maar het bewijst in een tijd,
die aan het primitieve druk bezig was te ontgroeien, een armelijk achterblijven ook
van Fiorenzo. Geen wonder dat anderen voorbij streefden.
Het gemis aan impulsie en aan spontaniteit blijkt ook uit de wijze, waarop Fiorenzo
met zijn verven omgaat. Er is in een werk als dit niets of zeer weinig, dat men coloriet
kan noemen. De kleurkracht is gelijdelijk over het paneel verdeeld, zonder gloed
hier of tempering daar, en dat schier met voorbedachten rade om aan de harmonie
vooral geen kwaad te doen. Als die harmonie nu maar bereikt was door een evenwicht
van kleurtegenstellingen; maar ook dit is niet het geval. Veeleer zijn de kleuren met
overleg naast elkaar ingevuld, zonder een tint krachtig te doen spreken. De eene toon
wordt door den anderen terstond afgestompt. Het geheel wordt daardoor mat en
vreugdeloos. De ongekleurde afbeelding geeft van het schilderij een indruk die veel
gunstiger is dan de werkelijkheid. - Eén ding moet men echter roemen: dat dit werk,
ook waar het teeder wordt, niet de weekheid bezit, welke aan sommige stereotiepe
gestalten van Perugino en diens school eigen is. (De weekheid, als ‘affect’, is ook
bij Perugino meer stereotiep dan de gestalten, en de zelfherhaling dus van wel anderen
aard dan het primitief genoemde overdoen van geijkte v o r m e n , zelfs al is Perugino
daar nog niet g e h e e l vrij van. Dit komt echter meer voort uit zijn
productie-in-massa, dan uit armelijkheid).Aan Fiorenzo di Lorenzo werd in 1472 opdracht gegeven een groot polyptiek te
maken voor het hoogaltaar in de kerk van Santa Maria Nuova te Perugia. Voor dit
statige retabel hadden de monniken van het klooster besloten 200 goudguldens als
maximum te besteden. De stad zeide daarenboven een subsidie van 60 ‘fiorini’ toe,
mits aan een kunstenaar uit Perugia de opdracht gegeven zou worden. Bij contract
werden toen aan Fiorenzo 235 goudguldens toegezegd. De meester was in dit jaar
zelf een der ‘friori’ (leden van het stadsbestuur), die tot het verleenen der subsidie
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eerst veel later, in 1493, gereed en in een heel anderen vorm als oorspronkelijk was
bepaald. Het contract werd tot tweemaal toe gewijzigd en de verdere afwijkingen
waren dan nog zoo groot, dat men niet eens met zekerheid weet, of een d r i e l u i k ,
uit de genoemde kerk afkomstig en nu in de pinacotheek bewaard, eigenlijk wel het
bewuste stuk is of niet*).

AFB.

19. FIORENZO DI LORENZO. ‘MADONNA DI BON SOCCORSO’ (1482). MONTONE.

Geenerlei onzekerheid heerscht daarentegen aan gaande een ander en belangrijker
werk van 1487, het eenige dat door Fiorenzo gesigneerd is (afb. 21). Afkomstig uit
de kerk van San Francesco is het nu ook in het museum te Perugia ondergebracht†).
Ter weerszijde van een thans ledige nis, waarin een beeld van St. Franciscus gestaan
moet hebben, ziet men St. Petrus en St. Paulus, krachtige figuren, wederom ‘als uit
brons gegoten’. Van boven is het werk afgerond en in de lunet, die aldus ontstaat,
verschijnt de verheerlijkte Madonna met het Kind op de arm, halffiguur in een krans
van zes cherubkopjes, die een ‘fondo’ om haar heen vormen. Rechts en links is een
aanbiddende engel aangebracht.
Een overeenkomstige voorstelling vertoont een fresco-lunet boven een deur in het
Palazzo Comunale van omstreeks 1478. Ook daar is de Madonna in halffiguur
afgebeeld, door zes cherubkopjes omgeven, op dergelijke wijze trouwens als ook op
het hier afgebeelde fresco te Monte Abbate 't geval is. De beide fresco's vertoonen
trouwens ook in ander opzicht nauwe verwantschap. Geheel ten onrechte wordt de
lunet-fresco door Jacobsen aan Pinturicchio toegeschreven*). Een vergelijking der
beide engelfiguren met die op het gesigneerde werk van Fiorenzo, dat wij zoo even
bespraken, is voldoende om diens auteurschap terstond en onbetwistbaar vast te
stellen. Eigenlijk is zelfs deze vergelijking overbodig, want het is na te gaan, dat
*) Zie desgewenscht nader over het vraagstuk W. Bombe, t.a.p. blz. 122 vgg.
†) E. Jacobsen, U m b r i s c h e M a l e r e i blz. 79 vg. en Bombe t.a.p. blz. 125.
*) Afb. aldaar pl. 45 beneden.
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alleen één der engelen (en wel de linker) door den jongen Pinturicchio geschilderd
werd en dat misschien zelfs nog volgens een karton of teekening van zijn leermeester†).
De rest deed Fiorenzo zelf.
In deze periode van ± 1475-'90 is de

†) Zie Bombe, blz. 139 en 220.
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meester zelden geheel meer in zijn kracht.
Het vergaat hem wel niet als Melanzio: hij kijkt niet van zijn grooten stadgenoot,
Pietro Perugino, af - eens zijn leerling, maar reeds vóór hij 30 jaar oud was een
geducht mededinger -, maar hij ziet zich toch meer en meer in een hoek gedrongen.
Het gevolg is, dat zijn vrije ontwikkeling wordt belet, dat zijn teekening nog stroever
wordt en ook zijn reeds vroeger niet zeer levendige kleur eigenaardig vast en
ondoorzichtig.
Een groote ‘Aanbidding der drie Koningen’ uit Santa Maria Nuova, die ook in de
pinacotheek te Perugia een plaats kreeg, vertoont die eigenschappen. Niets is daar
opgelost, de heele compositie is als geklonterd door het kortzichtig aandacht schenken
aan ieder ding op zich zelf. Het werkstuk, hoe deugdelijk ook, laat ons onverschillig.
De beteekenis is t e zeer historisch. Alleen het landschap is fraai, doch moet aan
Pinturicchio worden toegeschreven, wiens meer luchtig werkende hand ook in
sommige andere onderdeelen is te herkennen. Zijn hulp vermocht echter het werk
niet te redden. - In 1480 trok Pinturicchio naar Rome, om daar met andere jonge
Umbriërs onder leiding van Perugino in de Sixtijnsche kapel te werken. Dit fatale
jaar onttrok aan het atelier van Fiorenzo de beste werkkrachten.
Als een paar jaar later het Umbrische gezelschap uit de Eeuwige Stad te Perugia
terugkomt (Pinturicchio bleef daar achter), wordt weldra de mededinging van
Perugino's productief atelier voor Fiorenzo nog aanmerkelijk drukkender. Perugino
beschikte gaandeweg over een schaar van bedreven gezellen en leerlingen, geoefende
kunstenaars, die geheel in zijn geest waren gevormd en in zijn dienst of soms meer
als vennooten s a m e n met hem bleven werken. Het is zelfs met zekerheid uitgemaakt,
dat hij eenige jaren achtereen gelijktijdig te Florence en te Perugi een ‘winkel’, d.i.
een atelier heeft gehad. In de laatstgenoemde stad stond de jonge Rafaël een poos
lang aan het hoofd van het bedrijf. Deze dubbele productie beteekende uiteraard voor
de andere vakgenooten een harden strijd om 't bestaan. 't Werd een soort trust! En
voor Fiorenzo was het niet 't minst bitter dien strijd te voeren en zich al meer
overvleugeld te zien. Niet alleen was Perugino immers uit zijn werkplaats
voortgekomen, maar ook meer dan een van diens helpers. Wrijving bleef niet uit.
Vak-twisten moesten voor den rechter worden uitgemaakt. Maar een kunst, die
voorbereidend is, moet het altijd afleggen tegen een jongere, gelijktijdige richting,
wanneer die de vervulling inhoudt van een belofte. Wat Fiorenzo aangaat, hij
vereenzaamde meer en meer en hield ten slotte, behalve zijn twee zoons, die als
schilders niet veel beteekenden, alleen den middelmatigen Bartolomeo Caporali als
helper over, die omstreeks 1480 uit het atelier van Bonfigli in het zijne overging.
Van hetgeen Fiorenzo ná 1500 nog mag gepresteerd hebben is ons niets bewaard.
Met een enkel woord moet hier nog gewag worden gemaakt van de bekende
paneeltjes met voorstellingen uit het leven van St. Bernardinus. Zij zijn afkomstig
uit de sacristij van San Francesco te Perugia, waar zij een tabernakel sierden, waarin
het beroemde processie-vaandel van Bonfigli bewaard werd. Nu bevinden zij zich
in de pinacotheek, in een afzonderlijk vertrekje. Over deze paneeltjes is veel te doen
geweest en hun kunstwaarde is door sommigen niet weinig overschat. De acht werkjes
werden in het midden der vorige eeuw aan Fiorenzo di Lorenzo toegeschreven, maar
het ging er om, of dit verondersteld auteurschap al dan niet aanvaard mocht worden.
De meeningen der kenners loopen nog zeer uiteen! In ieder geval - zoover is men
wel - zijn verschillende handen duidelijk te onderscheiden. De jonge Pinturicchio,
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een groot aandeel in het werk en met hem (misschien) de
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schilderarchitect Francesco di Giorgio uit Siena, die een poos te Perugia werkte. Wat
Pinturicchio aangaat behoeft geen twijfel te heerschen, want alle onzekerheid, die
op het punt nog mag bestaan, wordt weggenomen bij aandachtige vergelijking van
's meesters eerste zelfstandige fresco te Rome in S. Maria in Aracoeli (1484) en van
zijn wat latere schilderingen in het Appartemento Borgia (1492-'95). De paneeltjes
zijn bevallig en dragen 't kenmerk door een levendiger talent te zijn ontworpen dan
Fiorenzo ooit was. Diens vaste compositie en ietwat zware teekening kan men
hoogstens in wee der schilderijtjes herkennen. De overige zijn juist opmerkelijk rank,
boomen en figuren zelfs tot bij het spichtige af. Die bedrijvige mierenmenschjes op
hun spillebeentjes, met de geestige kleurtjes van hun gewaden in een wijd landschap
of voor een blanke paleishal, zij zijn van een virtuositeit, welke Fiorenzo nooit
bereikte. Meer nog dan mieren zijn het goudhaantjes of glanzige loopkevers en de
bruine figuur van St. Bernardinus beweegt er zich als een boktor tusschen. Het is
kennelijk een jong talent, dat zich hier op het koord waagt. Het succes is
onmiskenbaar: men heeft plezier in de episoden van dit onplechtig, anecdotisch
behandelde heiligeleven; doch het gaat niet aan te verkondigen, dat de serie ‘zum
Hervorragendsten gehört, was das italienische Quattrocento hervorgebracht had’*).

AFB.

20. FIORENZO DI LORENZO. ‘GEBOORTE’. PERUGIA.

Nog moet worden opgemerkt, dat het jaartal 1473, op een eerepoort geschilderd,
waarschijnlijk maakt, dat de paneeltjes

*) Jacobsen t.a.p. blz. 71. Afbeeld. aldaar pl. 36-40. Vgl. ook Bombe blz. 130-139, met
belangwekkende, doch niet geheel overtuigende uiteenzetting.
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in dat jaar voltooid werden. Pinturicchio was toen 20 jaar oud.

AFB. 21. FIORENZO DI LORENZO. DE VERHEERLIJKTE MADONNA MET ST. PETRUS EN ST. PAULUS (1487).
PERUGIA.

Bartolomeo Caporali was sedert 1442 meester te Perugia en, zooals wij zagen,
helper en vennoot eerst van Bonfigli en later van Fiorenzo. Welk aandeel hij echter
in de productie van deze beide ateliers mag hebben gehad is in verreweg de meeste
gevallen niet uit te maken. Zelfstandige werken van zijn hand kunnen niet worden
aangewezen, behalve alleen één klein stukje ‘Madonna en Kind met vier aanbiddende
engelen,’ dat in 1904 door het museum der Uffizi werd verworven. Het is een vroeg
werk. Uit later tijd dateert een aan dezen meester toegeschreven schilderij op doek
in de kerk van Civitella d'Arma: een ‘Tronende Madonna met St. Sebastiaan en St.
Johannes den Dooper’. Dit stuk nadert zeer de manier van Fiorenzo en draagt het
jaartal 1492. Caporali leverde ook een merkwaardig commentaar op Vitruvius, waaruit
blijkt, dat hij ook op het gebied van bouwkunst ervaring bezat, en stierf tusschen
1500 en 1509. Ook hij maakte dus den ganschen bloeitijd der Umbrische school
mede tot Perugino de overhand kreeg.
Deze heft de Umbrische schilderkunst tot de hoogte van het grootsche; zijn fresco's
worden van devote kerkversiering tot op den wand gemaalde treurspelen. Het liefelijke
blijft ook hem daarbij eigen, b.v. in een Madonna of in een St. Jan onder het Kruis,
maar het wordt bij hem verdiept en veredeld, meer vergeestelijkt, en daardoor tot
betere mogelijkheid gebracht. (afb. 23).
De strakheid van Fiorenzo is voor altijd verbannen, de precieusheid van een
Bonfigli voor immer overwonnen. De goede tradities der school worden daarnaast
door Pinturicchio in meer novellistischen trant voortgezet. Op te merken is, dat deze
in het type zijner Madonna's en ook anderszins veel dichter bij Fiorenzo blijft staan
dan Perugino, die met Rafaël als zijn wapendrager zich een eigen weg baande. De
schildknaap bracht het dan weldra tot roemruchtig veldoverste, die zelf een aanhang
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van strijders om zich heen verzamelde. Doch de kunst van dit nieuwe geslacht is niet
‘Umbrisch’ meer, doch ‘Italiaansch’.
Naast Rafaël en naast de andere leerlingen van Perugino als Lo Spagna en Tiberio
d'Assisi, die terloops reeds boven werden genoemd, moet nog op Andrea d' Assisi,
gezegd ‘l'Ingegno’ ('t Vernuft, het Genie) de aandacht worden gevestigd, een meester
die bij zijn leven naast Perugino en Pinturicchio grooten naam had. Ook hij kwam
uit Fiorenzo's school voort, en n i e t uit
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die van Perugino, hoewel hij, naar Vasari (1550) ons mededeelt, evenals Pinturicchio
tot de Umbriërs behoorde, die onder Perugino's aanvoering te Rome in de Sistina
werkten. Andrea komt nog voor te Assisi in 1484 en te Orvieto in 1490, bezig aan
schilderingen, welke verloren zijn gegaan. Het laatst wordt in 1509 melding van hem
gemaakt. Hij stierf blind.

AFB.

22. ANDREA D'ASSISI. MADONNA. KAPITOOL TE ROME.

Tot dusver was alleen van hem bekend een bijzonder treffende ‘Madonna het Kind
aanbiddende,’ een fresco, dat nu in het museum van het Kapitool bewaard wordt
(afb. 22). Deze Madonna behoort wel, - met die van Melanzio (afb. 14), - onder de
meest kenmerkende scheppingen der Umbrische school, die er zijn aan te wijzen.
Een opmerkzaam lezer ziet daarbij terstond, dat een werk als dit niet de consequentie
kan zijn van de kunst van Perugino, ook waar deze geheel hetzelfde onderwerp
behandelt (afb. 23), doch van Fiorenzo's Madonnatype, waarvan afb. 19 en 20
duidelijke proeven geven. De geheimzinnige meester, die dit uitmuntende werk
schiep, zou alleen daardoor reeds bewondering verdienen, en men is verrast aanvankelijk aangenaam - als Adolfo Venturi in een der jongste deelen van zijn
‘Storia dell'Arte Italiana’ over dezen kunstenaar verschillende nieuwigheden te berde
brengt.
Welk aandeel Andrea mag hebben gehad in het werk, dat aan Perugino in de
Sixtijnsche kapel wordt toegewezen, ligt ten eenenmale in het duister, omdat alle
aanwijzingen en nadere berichten op dit punt ontbreken. Venturi echter heeft langs
den weg van loutere stijlkritiek een gewaagde poging gedaan om dit aandeel vast te
stellen en kwam daarbij tot het ongedachte resultaat dat de h e e l e ‘Doop van Christus
in den Jordaan’ aan Andrea d'Assisi zou moeten worden toegeschreven, die hier zou
gewerkt hebben, ‘volgens teekening van zijn leermeester’, versta: Perugino -. En dat
niet alleen, maar ook de ‘Verloving van Maria met Jozef’ in het museum te Caen,
met den fraaien tempelbouw en het marmerplein op den achtergrond, zou van Andrea's
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hand wezen*). Verder worden werken te Perugia en elders op zijn naam gebracht,
zonder eenig betoog, zonder dat met het bestaan van de ‘Ma-

*) Adolfo Venturi VII2 (1913) blz. 662 vgg. Het moet hier gezegd worden, dat de bekende
nestor der levende Italiaansche kunsthistorie, na het verlies van een veelbelovenden zoon,
eenige jaren geleden, dezelfde niet meer is. Ontroerend is de wilskracht waarmede de grijsaard
zijn onderwijs aan de Universiteit te Rome en zijn ‘Geschiedenis van de Italiaansche Kunst’
voortzet; doch zijn gave van onderscheiding is te loor, zijn uitspraken niet vrij van willekeur
en de motiveering uiterst zwak. Ter aangeh. plaatse wordt ook de ‘Ondergang van Farao in
de Roode Zee’, het fresco van Cosimo Roselli in de Sistina toegeschreven aan een helper:
zekeren Fra Diamante. Enz.
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donna’ op het Kapitool bij dit alles ook maar een oogenblik wordt rekening gehouden.
De genoemde ‘Madonna’ die bij de verschillende toeschrijvingen als onmiskenbaar
beletsel in den weg staat, wordt zonder vorm van proces ter zijde geschoven door
haar geheel willekeurig, op -naam van Antonio da Viterbo te brengen een leerling
van Perugino van wien wij ook al bijster weinig weten en die daardoor met te minder
bezwaar als ‘deus ex machina’ kan dienst doen.

AFB.

23. PIETRO PERUGINO. MADONNA. PINACOTHEEK TE PERUGIA.

Het behoeft niet gezegd, dat op deze wijze de grootst denkbare verwildering
ontstaat. Als men één werk van Perugino aan Andrea toekent, - de mogelijkheid nog
wel openlatende, dat hij naar een carton van den meester arbeidde, - dan ziet men
weldra ook in andere stukken overeenkomst met dit werk. Dat spreekt van zelf.
Noemt men dan die overeenkomst ‘stijl-eigenaardigheid’ en ‘kenmerk van dezelfde
hand’, dan heeft men in een oogwenk een groep werken bijeen, die den meester in
kwestie aan een ‘oeuvre’ helpen. Zelfs als men bij zulk soort toeschrijvingen met
stelselmaat te werk gaat, is het experiment gevaarlijk, wanneer men niet over een
studie-basis beschikt van gesigneerde of door gelijktijdige documenten als
onbetwistbaar gewaarborgde werken; maar als die basis ontbreekt, is van het heilloos
begin niet anders dan nog heilloozer verwarring te wachten. En die heeft Venturi
hier met geestdrift tot stand weten te brengen, om welke reden verschillende zijner
uitspraken ook door zijn landgenooten streng zijn veroordeeld. Er is in het fresco
der Sixtijnsche kapel niet alleen niets dat de auteurschap van Andrea d' Assisi bewijst,
maar zelfs niets dat geacht kan worden daarop te wijzen. Wij kunnen hierop niet
verder ingaan, maar het is geraden vooreerst liever bij het eene fraaie Madonna-fresco
te blijven, dat door overoude traditie aan l'Ingegno wordt toegeschreven. Met dit
werk kan alleen een ‘Madonna’ in de Vaticaansche Pinacotheek (no 215) in verband
worden gebracht: een klein fresco, dat zich vroeger in de zoogenaamde ‘segreteria’
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De Moeder
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is voorgesteld in halffiguur het Christuskind vasthoudende, dat in 't kozijn van een
venster rechtop staat. Het werk wordt in den Catalogus ‘mamera di Pinturicchio’
genoemd, 't geen juist is in zoover niet hij maar een a n d e r bekwaam leerling van
Fiorenzo di Lorenzo hier het penseel voert: Andrea.
Zooals wij zagen wordt de Umbrische schilderkunst der XVe eeuw gekenmerkt
door een uit zielsbehoefte vasthouden aan het devoot stemmingsvolle, zonder
verwerking of bijmenging schier van paganistische elementen. Daardoor onderscheidt
de school zich van die van Florence en nog scherper van Mantegna's noordelijker
sfeer. Dit kenmerk van verzonkenheid, vroomheid, meestal niet dwepend, eer
droomerig, vinden wij zoowel bij l'Alunno en Melanzio als bij Bonfigli en Fiorenzo
di Lorenzo, voorts bij Perugino op andere wijze, en zelfs blijft het Rafaël in diens
Madonna's eigen. Op last van Julius II ontwerpt deze ‘de School van Athene’, maar
in de blanke verrukking der ‘Disputa’ kan hij daartegenover zijn godsdienstzin weer
ten volle tot uiting brengen. H i j wordt dan ook door de tijdgenooten ‘il Divino’
genoemd.
Leonardo en Michel Angelo, de meer heidensche heroën, zouden dien naam nimmer
hebben verworven. Vroomheid brengt ook tot de lichtelijk weeke wijding, die wij
in sommige der meest ontroerende paneelen van Rafaël aantreffen. Want hij blijft
een Umbriër. De oogopslag van de Godsmoeder verraadt den landaard op ieder werk.
Deze kunst kan van Alunno en Fiorenzo zijn afgeleid, maar nooit van Filippo Lippi
of Botticelli. Wat zijn technische vorming betreft mag Rafaël aan de Florentijnen
nog zooveel te danken hebben, hij b l i j f t een zoon van zijn liefelijk gewest.
Augustus-September 1916.
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Jan Steen te Haarlem,
door S. Kalff.
Negen of tien jaren van zijn bewogen leven bracht de ‘Hollandsche Molière,’ gelijk
Fransche schrijvers Jan Steen geliefden te noemen, in de Spaarne-stad door; en
ofschoon er slechts weinige bijzonderheden van dat verblijf bekend zijn, zooveel
weet men dat die periode de vruchtbaarste was van zijn kunstenaarsleven.

DE DANSLES (RIJKSMUSEUM).

Zoo niet de meeste, dan toch de beste zijner stukken werden dáár geschilderd.
Toen hij omstreeks het jaar 1660 te Haarlem kwam, was hij reeds gehuwd man
en vader van een getal kinderen, dat welhaast tot vier zou aangroeien. Hij was in
1626 geboren te Leiden, waar zijn vader, Havic Jansz. Steen, tot de bemiddelde
burgerij behoorde en eene brouwerij op de Vliet bezat. Het recht om bier te brouwen
was eer tijds aan enkele aanzienlijke huizen verbonden, en oorspronkelijk een
voorrecht der stedelijke patriciërs. Behalve die brouwerij exploiteerde de vader van
den schilder ook eene steenbakkerij dicht aan het Haagsche Schouw, en in verband
daarmee werd door sommige schrijvers ondersteld dat Havic Jansz. aan die
steenbakkerij den naam Steen ontleende. In 't laatst van 1646 werd de zoon als student
in de letteren bij de Leidsche universiteit ingeschreven, maar hij gaf al spoedig de
voorkeur aan het schildersvak. Daarin genoot hij het onderricht van Nicolaas Knuffer
te Utrecht, een Sakser die door kennismaking met Bloemaert zich daar gevestigd
had. Nadat hij in 1648 lid van het St. Lucasgild te Leiden was geworden, ging hij in
de leer bij den landschapsschilder Jan van Goijen, toenmaals in den Haag woonachtig.
't Volgend jaar huwde hij diens dochter Margaretha, in de wandeling Grietje genaamd,
en vermoedelijk vestigde het jonge paar zich toen in de stadhouderlijke residentie
metterwoon. Althans, hij was daar in 1654 als schutter ingeschreven. Maar twee jaar
later huurde hij te Delft een huis met brouwerij, zonder dat hij met die nering eene
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zoo voordeelige uitkomst bereikte als zijn vader te Leiden. Integendeel, de zaak
verliep. Er was zoo weinig vertier, dat Jan, volgens de bekende anecdoten, er
eendvogels liet rondvliegen, ten einde wat leven in de brouwerij te brengen. ‘Steen
paste voor 't doek, maar voor 't leitje niet goed’ - gelijk de dichter van z'n dubbele
nering zei.
't Was in deze Delftsche periode dat de levensbeschrijver het incident plaatste met
den pachter van den accijns, die om z'n
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geld kwam terwijl de schilder-brouwer met zijn vriend Jan Liefkensz. achter 't glas
en een gebraden hoen zaten. En de dichter (W.J. v. Zeggelen) vertelde het op rijm
den kroniekschrijver na hoe beide vrienden (want geld was er niet) den pachter in
hun drinkgelag trokken en hem toen in beschonken toestand op de schuit naar Leiden
bezorgden, met opdracht aan den schipper om hem aan 't huis van Jan's vader af te
zetten. De achteruitgang van de Delftsche brouwerij werd in dat B e z o e k b i j J a n
S t e e n tevens aanschouwelijk voorgesteld in den aanhef:
Het bier was in huis en de kan hing er buiten,
En gaf ook de nering min daalders dan duiten,
Toch was het er lustig en ruim van krediet,
Maar schilderen en brouwen - het voegde zich niet!
Want, dacht vader Havik, ‘het mes houdt twee kanten,
Zit Jan voor zijn ezel, zijn Griet dient de klanten’,
Al vlogen zijn moppen naar Delfts brouwerij,
Toch zaten de zaken er duchtig op zij;
Want lokte soms 't bordje de vrienden naar binnen,
Dan kwam er den schilder een waas voor de zinnen,
Dan droogde Jan Steen het gedoopte penseel,
En 't glas eischte plaats voor palet en paneel.

HET VROOLIJK HUISGEZIN (RIJKSMUSEUM).

Was deze voorstelling juist en hield het kapitaal van de Leidsche brouwerij die
van Delft in stand, 't liet zich hooren dat het den vader op den duur niet bruide zijn
geld zoo slecht te beleggen, en dat de zoon zijn zaak aan kant moest doen. Te Haarlem,
waar hij zich nu (kort na het jaar 1659) vestigde, beproefde hij dan ook niet meer
den kost met brouwen te verdienen. Daarvoor moest hem nu alleen het penseel dienen.
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Hij werd ingeschreven bij het Haarlemsche St. Lucasgild; zijn naam komt voor op
een lijst van het jaar 1661, welke in handen werd gegeven van den gildeknecht om
bij 72 leden der broederschap de jaarlijksche contributie te innen.

DE WONDERDOKTER (RIJKSMUSEUM).

Naar zijn geloof behoorde hij in het menniste Haarlem niet thuis; vermoedelijk
was hij in den katholieken godsdienst opgevoed. Daarvoor toch pleitte het feit dat
zijn naam en die van zijne naaste bloedverwanten waren ingeschreven in het
doopregister eener katholieke kerk te Leiden, terwijl men zijne zuster, die later veel
toebracht tot zijn tweede huwelijk, genoemd vindt als klopje of bagijn. Het verhaal
bij Houbraken dat een predikant hem, op verzoek van zijne vrouw, over zijn losbandig
leven zou gekapitteld hebben, was met het katholicisme intusschen kwalijk overeen
te brengen. Heine kende dat verhaal ook; hij bediende zich daarvan bij zijne
voorstelling als zou de schilder zich om de strafpredikatie weinig bekreund hebben,
destemeer echter om de figuur en de belichting, welke dominee hem uit een
schildersoogpunt bood. Slechts eenmaal onderbrak hij diens vertoogen met het
verzoek zijn stoel een weinig naar het haardvuur te keeren, opdat het roode schijnsel
des te beter op zijn gelaat zou vallen.‘Der Domine stand wüthend auf und ging davon, Jan aber griff sogleich nach der
Palette und malte den alten strengen Herrn ganz wie er ihm in jener
Strafpredigtpositur, ohne es zu ahnen, Modell gesessen, U.S.W.’
Zijne bijbelsche onderwerpen werden ook geenszins voor den Roomschen
eeredienst
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geschilderd, en ware hij ijverig katholiek geweest, zijne belangen hadden hem in
plaats van naar Haarlem eerder naar 't zuiden des lands moeten brengen, waar de
katholieke kerken nog altijd de hulp van schilders voor de altaarstukken inriepen.
Daarmee zou hij in de richting van zijn geloof gewerkt hebben, en tevens geleefd in
economisch zooveel betere verhoudingen. In overeenstemming met die inschrijving
van zijne familie in Roomsche kerkregisters te Leiden, was echter eene aanteekening
in het doopregister van de St Anna-kerk te Haarlem. Volgens die bron werd hem in
1662 een kind geboren, dat onder den naam van Elisabeth door den pastoor v.d.
Wiele gedoopt werd, en dat in tegenwoordigheid van den grootvader Havic Jansz.
Steen en van de grootmoeder Lijsbeth Wijbrantsdr. Capiteyns. Maar dit kind overleed
kort daarna.
Uit een en ander, en ook uit de conceptie zijner schilderwerken zou men mogen
opmaken dat Jan Steen katholiek, maar geen zeer ijverig katholiek was.
De registers van de Haarlemsche St. Anna-kerk maken eveneens gewag van het
overlijden zijner vrouw, Grietje van Goyen, ten jare 1669. Het begrafenisboek wees
een post van 10 gld. en 10 st. aan voor de kosten, hetgeen voor dien tijd op eene
eenigszins deftige uitvaart duidde. Toch verkeerden, naar 't schijnt, des schilders
geldmiddelen toen in een benarden toestand. Althans, het Memoriaal van schepenen
bevatte eene aanteekening van 27 Febr. 1670, volgens welke Walraven Blancken,
apotheker te Haarlem, gemachtigd werd om beslag te leggen op schilderijen van Jan
Steen ter zake van een schuld van 10 gld. en 5 st. voor medicijnen, geleverd tijdens
de ziekte van zijne vrouw. In andere officieele stukken van de jaren 1666 en 1667
kwam zijn naam voor in verband met eene door hem aangegane leening, tegen de
voor dien tijd zeer hooge rente van zes procent. Voor de kwijting dier rente, over het
eerste jaar f 29. - bedragende, had hij als onderpand gesteld een drietal van zijne
portretten, zoodat de tijdgenoot aan zijne stukken geen hooge waarde toekende.
Daarmee in overeenstemming was eene andere opgave over eene door hem
opgenomen som van f 450. - De achterstallige rente daarvan, ten bedrage van f 24.
-, voldeed hij door den afstand van vier portretten. Zes gulden voor 'n Jan Steen! - 't
was om zich het dichterwoord te herinneren.:
Leicht kommt man an das Bildermalen,
Doch schwer an Leute, die's bezahlen.

Er behoefde echter geen halve eeuw na zijn dood te verloopen om zijn werk in eere
te brengen, en voor zijne stukken gansch andere cijfers te bedingen. In de 18 de eeuw
werden zijne schilderijen door de verzamelaars zeer gezocht, en hooge prijzen
daarvoor besteed. Ook de vraag uit het buitenland oefende hierop invloed uit, en het
oordeel van sommige grootmeesters der schilderkunst, Van Sir Joshua Reynolds
b.v., die over de Nederlandsche genreschilders van de 17de eeuw schreef:
‘Onder deze schijnt Jan Steen een der vlijtigste en nauwkeurigste waarnemers te
zijn geweest van hetgeen voorviel in de tooneelen die hij bezocht, en die voor hem
eene Academie waren; en ik kan mij licht verbeelden dat, zoo deze buitengewone
man het geluk had gehad van in Italië in plaats van in Holland geboren te zijn, in
Rome in plaats van in Leiden te wonen, en een Michel Angelo en Raphaël in plaats
van een Brouwer en Van Goijen tot leermeesters te hebben, zoo zou dezelfde
scherpzinnigheid, hetzelfde diepe inzicht waarmede hij de onderscheiden karakters
en de uitdrukking zijner gemeene voorwerpen zoo nauwkeurig onderscheidt, wanneer
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hij ze in de verkiezing en navolging van datgene wat in de natuur groot en verheven
is geuit had, op gelijke wijze gelukkig zijn geweest. En zijn naam zou onder de
grootste pilaren en steunsels der kunst pronken.’
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BOERENKERMIS (FRANS HALS-MUSEUM, HAARLEM).

Latere kunstrechters gingen nog verder. Bürger en Waagen b.v. oordeelden dat
hij, naast Rembrandt, ongetwijfeld de meest geniale zoon der Hollandsche
schilderschool was; terwijl onder zijne landgenooten dr. Bredius hem noemde als
den grootsten peintre de moeurs van de 17de eeuw, als een der geestigste uitbeelders
der menschelijke dwaasheden, als den karakterschilder bij uitnemendheid. Heinrich
Heine hield hem voor een even groot schilder als Raphaël - maar Heine was geen
expert in schilderkunst, en wilde daarbij niet altijd au sérieux genomen worden. Hij
bediende zich van dezen voorlooper van Hogarth meer als eene decoratieve figuur
voor een van zijne novellen, vertelde hoe hij te Leiden in het voormalige woonhuis
van Jan Steen had gelogeerd, en schreef over zijne schilderijen, met name over het
Boonenfeest (Driekoningenfeest):
‘Nadat ik in Holland zooveel werk van Jan Steen gezien heb, is het mij alsof ik
zijn geheele leven ken. Ja, ik ken zijn heele gezin, zijne vrouw, zijne kinderen, zijne
moeder en al zijne neven, de vijanden van zijn huis en alles wat tot zijn huishouden
behoort, van aangezicht tot aangezicht. Kijken deze gezichten ons uit zijne schilderijen
niet zóó aan, dat de verzameling er van eene autobiografie van den schilder is?
Dikwijls kon hij met een enkele penseelstreek de diepste geheimen zijner ziel
blootleggen. Zoo geloof ik dat zijn vrouw hem te dikwijls kapittelde over zijn vele
drinken. Want op de schilderij, die het Boonenfeest voorstelt en waar Jan met zijn
heele familie aan tafel zit, zien we zijn vrouw met een groote wijnkruik in de hand,
met oogen schitterend als die eener bacchante. Ik ben evenwel overtuigd dat de goede
vrouw nooit te veel wijn dronk, doch dat de schalk ons heeft
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willen wijs maken dat niet hij, maar zijne vrouw van drank hield. Daardoor lacht hij
nog genoegelijker. Hij is gelukkig, hij zit te midden der zijnen, zijn zoontje is
Boonenkoning en staat met een kroon van klatergoud op een stoel; zijn oude moeder,
haar gelaat in een zaligen lach plooiend, draagt het jongste kleinkind op den arm, de
muzikanten spelen hun vroolijkste danswijzen en de spaarzame, overleggende,
economisch-pruilende huisvrouw is bij heel het nageslacht verdacht gemaakt als
ware zij beschonken.’*)
Deze schilderij van het Driekoningenfeest (in de kunstgalerij van Kassel) dagteekent
uit de Haarlemsche periode van den schilder, n.l. van het jaar 1668. Doch hoewel
die periode zoo vruchtbaar was, in Haarlem zelf zou van zijn werk niet veel
overblijven. Het stedelijk museum (Frans-Hals-museum) bezit slechts een tweetal
schilderijen van Jan Steen, n.l. de Boerenkermis en het Visschertje. En dit laatste
dan nog slechts in bruikleen, Het vormt als 't ware het pendant op de schilderij de
Drinkster, en stelt voor een man uit het volk, aan een tafel gezeten, die een gevulde
kelk toebrengt aan de tegenover hem zittende vrouw. Een op den grond liggende
hengelroê duidt op zijn bedrijf als visscher. Vroeger bevond zich nog te Haarlem, in
de verzameling Ewijck v.d. Bildt, de schilderij Ananias en Saphira. Het doek
voorstellende de historie van Arent Pieter Ghijsen werd waarschijnlijk mede te
Haarlem geschilderd. (De ambulante poëet Jan van Ghijsen had een zoon, Arent
genaamd) Doch zoo de Spaarnestad ten opzichte van het aantal schilderwerken van
Jan Steen bij de Amstelstad verre in de minderheid zou blijven (het Rijksmuseum
bezit negentien van zijne stukken) zoo had het verblijf van den schilder in de stad
van Frans Hals toch veel invloed op de ontwikkeling van zijn talent. Zoo trok hij
partij van hetgeen de Haarlemsche kunstbroeders Adriaan Brouwer en Adriaan van
Ostade hem leeren konden. Vooral de invloed van den laatste deed zich bij hem
gelden, ook in den achtergrond zijner landschappen. In sommige stukken, zooals het
oester-etende vrouwtje uit de collectie Six, verried zich de stijl van Frans van Mieris;
in andere waren de snaaksche opvattingen te herkennen van den ouden Breughel,
‘Boeren-Breughel’. Schilderijen als b.v. De Kwakzalver, waarin zijn zucht voor het
oolijke, het grollige als 't ware culmineerden, wekten niet zelden de verbazing van
den vreemdeling. Zoo schreef b.v. Edmondo de Amicis over de figuren van dien
Kwakzalver:
‘De hoofden zijn wanstaltigheden, de aangezichten zijn snuiten, de neuzen zijn
vogelbekken, de ruggegraten zijn haken, de handen zijn pooten, de houdingen zijn
stuiptrekkingen, de lachen zijn maskergrijnzen, kortom, het zijn personen waarvan
men de weerga niet vindt dan in de monsters der anatomische kabinetten of in de
dierencaricaturen van Grandville. Het is onmogelijk zijn lachen te houden, maar men
lacht zooals de toeschouwers van Gymplaine hebben moeten lachen, in hun hart
denkende: ‘het is toch jammer dat hij zoo'n monster is.’
Intusschen kwam aan Jan Steen's werkzaamheid te Haarlem een eind, toen in 1669,
zijn vader te Leiden kwam te sterven. Dit was zeker de reden waarom hij naar zijne
vaderstad terugkeerde ten einde den boedel te aanvaarden, en orde op de zaken te
stellen. Zoo hij te Leiden al geen brouwer werd, voor 't minst werd hij er herbergier;
in de Gerechtsdagboeken der stad leest men, op 17 Nov. 1672:

*) Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski.
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‘Gelycke appostille verleent aen Jan Steen, geconsenteert ende toegestaen om
alhier ter stede de neringh van openbare Herbergh te mogen houden ende ter Secretarie
deser stede ten behouve van de armen betalende een som van vyftigh stuvers.’
Uit zijn echt met Grietje van Goijen waren hem vier kinderen gebleven, Thaddeus,
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Cornelis, Catharina en Johannes. De vader, die meer dan eens zichzelven afbeeldde,
vergat ook zijne kinderen niet; op de schilderij de Dansles (Rijksmuseum) stelde hij
hen voor om eene tafel gegroepeerd, waarop het oudste knaapje een kat laat dansen,
terwijl zijn zusje er bij op de fluit blaast en een blaffende hond het gerucht
vermeerdert. Het einde van die les is echter niet ver meer, want met bestraffenden
blik komt een baardig mansgezicht door 't venster kijken, als om te zien welke grol
hier aangerecht wordt. Over den oudste dezer kinderen, Thaddeus, bestaat de vage
aanduiding als zou hij een aerdje naar zijn vaêrtje gehad hebben, en mede het penseel
gehanteerd. Volgens een andere bron was dit geen schilderspenseel, doch een
beeldhouwersbeitel. De kinderen waren echter nog jong toen Jan Steen als weduwnaar
uit Haarlem terugkeerde. Lang zou hij 't niet blijven want op 22 April 1673 sloot hij
te Leijerdorp een tweede huwelijk, in de registers aldus vermeld:
‘Jan Steen, weduwnaar van Margaretha van Goijen, wonende op de Langebrug,
vergeselschapt met Vechter van Griecken sijn swager op de Haerlemstraet; met
Marya van Egmont, weduwe van Nicolaes Hercules, wonende op de Coepoortsgraft,
vergeselschapt met Margaretha Steen haer bekende op de Haerlemstraet en met Juffr.
Josyna van Schuylenburg haer bekende op de Vismarkt.’*)

HET DRINKEND PAAR (RIJKSMUSEUM).

Deze tweede vrouw, ook Herkulens genaamd, bezat eenige middelen, hetgeen een
weduwnaar met vier kinderen ongetwijfeld te stade kwam. Haar eerste man was
boekverkooper geweest, maar na zijn dood dreef zij eene geheel andere nering, n.l.
een schapenslachterij. Van daar de anecdote dat Jan Steen haar portret, door een
zijner kunstbroeders geschilderd, op deze wijze aanvulde, dat hij haar nog een mand
met schapepooten aan den arm hing. Volgens Houbraken was dit tweede huwelijk
een ‘vrediglijk en vergenoegd samenleven,’ ofschoon schraalhans hier keukenmeester
was. Ook bleef het niet kinderloos; er werd hun nog een zoon geboren.
*) De Navorscher 1858.
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Jan Steen bleef aan zijne eerste liefde, het schilderspalet, tot het laatst getrouw;
althans een jaar voor zijn dood, in 1678, betaalde hij nog het lidmaatschap van het
St. Lucasgild te Leiden. Hij stierf daar in den ouderdom van 53 jaren, en werd op 3
Febr. 1679 begraven.
De levensbeschrijvers der schilders, in de eerste plaats Houbraken en Weijerman,
hebben zich beijverd Jan Steen voor te stel-
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len als het type van een drinkebroêr en doordraaier. Zijn portret volgens de gravure
van J. Cornet, dat tamelijk wel het Uilenspiegel-type vertoont, was met dit hem
toegeschreven karakter zeker meer in overeenstemming dan het zelfportret in het
Rijksmuseum; eene afbeelding door de Amicis beschreven als dat van ‘een schoon
langharig jonkman met een rustig en peinzend voorkomen, dat schijnt te zeggen:
‘Neen, vreemdeling, ik ben geen doorbrenger, geen drinkebroer, geen slecht huisvader
geweest, ik ben belasterd, houd mijne nagedachtenis in eere!’ Een ander zelfportret
stelde hem voor als de bekende Luitspeler (te Londen); een derde werd door hem op
een Delftsche tegel geschilderd, op een leeftijd tusschen 25 en 30 jaren. Ook dit
stelde voor een gelaat vol uitdrukking, door golvend haar omlijst; voorts het hoofd
gedekt met de fluweelen schildersbaret, den eenen arm geleund op de lijst eener
schilderij.*)
Mogelijk werkte de schilder zelf, door zijne intieme voorstellingen, de
overleveringen ten zijnen nadeele in de hand; terwijl het feit dat hij niet schroomde
met zijne naaste bloedverwanten, en zichzelf daarbij een wanordelijk interieur te
stoffeeren, allicht aanleiding kon geven tot het spreekwoordelijke ‘huishouden van
Jan Steen.’ Maar de verhalen van Houbraken en Weyerman werden reeds gewraakt
door een anderen schildersbiograaf, J. Immerzeel; terwijl in later tijd T. v. Westreene
en anderen zijne verdediging op zich namen. Het was ook bezwaarlijk aan te nemen
dat een zoo productief kunstenaar, schepper van meer dan 200, volgens sommigen
zelfs 500 schilderijen; dat een schilder wiens werken uitmunten door zorgvuldigheid
en uitvoerigheid, door pittige karakterteekening en onverdoofbaren humor, zijn
meesten tijd in de kroeg of met vulgaire vermaken zou hebben doorgebracht. Voor
die stukken behoefde hij een helder hoofd en een vaste hand; twee factoren, die met
het karakter van een dronkaard kwalijk overeen te brengen waren. Zeker was zijn
penseel realistisch; in die mate zelfs, dat van vele zijner stukken gezegd mocht
worden: ‘La gloire de ces tableaux, c'est la honte de leur pays.’ Doch tevens
vertoonden die stukken eene zelden overtroffen peinture de moeurs van het tijdvak
waarin hij leefde, eene oorspronkelijke vinding en ordonnantie, eene karakteristieke
weerspiegeling van oudhollandsche snaakschheid en vroolijkheid.
Want vroolijk was hij, als mensch en als schilder, en 't laat zich aannemen dat in
de schandaalkroniek, ten zijnen koste aangelegd, althans een kern van waarheid stak.
‘Men schelt geen koe blaer*), of zij heeft wat wits,’ luidde het oude spreekwoord.
Ook laat het zich denken dat de zucht tot la dive bouteille, welke hij met zoovele
broeders van St. Lucasgemeente gemeen had, niet verminderde tijdens zijn verblijf
te Haarlem, de stad van Frans Hals, dien de naam Nathals gevoegd zou hebben, van
Brouwer en Ostade, die de traditie van het loszinnig schildersleven zoo naarstig
hielpen onderhouden. Maar zoo zijn bijzonder leven wellicht berispelijk was, zijne
bijzondere kunst was er niet minder onsterfelijk om; en de dichter overdreef niet toen
hij het berijmd verhaal van een zijner Uilenspiegelstreken besloot met de regels:
De brouwer van Delft ging te niet en verdween,
De kunst wijst nog steeds op den roem van Jan Steen.

*) De Oude Tijd. 1574. p. 34.
*) Met een witte vlek voor den kop.
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Verzen,
door Karel van de Woestyne.
In den nacht.
Een vrucht, die valt....
- Waar 'k wijl in 't ónontwijde zwijgen,
buigt statelijk de nacht zijn boog om mijn gestalt.
De tijd is dood, omhoog, omlaag. Geen starren rijgen
haar paarlen aan 't stramien der roerelooze twijgen.
En geen gerucht, dan deze vrucht, die valt.
Een vrucht....
- En waar ik sta, ten zatten levens-zoome,
vol als de nacht, maar even stil; blind als de lucht
maar rijker aan 't verholen licht van mijne droomen,
voel 'k - loomer dan, in 't loof der luidelooze boomen,
een vrucht die valt, - mijn hart, gelijk die vrucht.
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Chariten.
I.
Gij zijt gedrieën die mij eert,
gij zijt gedrieën die mij deert:
gij Vurige, en gij Mijde,
en gij, van hoop te Blijde.
Gij zijt gedrieën die mij vergt,
die mijne weigeringe tergt:
gij Zwijgende, en gij Luide,
gij, Rinsche als lente-kruiden.
Gij, gloeiend als uw haar van goud;
gij, die uw bonzend harte houdt
onder uw heete handen;
en gij, die hél kunt branden:
gedrieën gij, gezustren gij,
die huilt, of de oogen sluit, of blij
om mij blijft reikend rijzen
als om de zonne-reize,
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wat heb ik uwen angst van doen?....
- Ontgesp uw mantel en uw schoen;
zit neder in den haarde
bij spinne-wiel en schaarde;
laat mij alléén mijn wegen gaan:
ik heb geen spiegel voor uw waan,
geen schaal voor uwe tranen,
en - doelloos is de bane....
- Gij, die van al te blij geduld
te diepere ijlte lijden zult;
gij, die van nimmer spreken
vergeefs uw hart voelt breken;
gij, die van vuur u-zelf verteert:
o gij gedrieën die mij deert, helaas, 't en mag niet baten:
gij komt wel àl te late.
Want... ik ben míjde, en lúid geweest;
'k ben blíjde als lente-kruid geweest.
Waar zijt gij toén gebleven?....
- Adieu; 'k heb niets te geven....
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II.
Martha gij, en Magdalene;
derde, die geen naam en voert,
maar van alle drie de alleene
die me rijk ontroert;
de eene sta zich af te sloven;
de andre schrome om de eigen schroom:
ééne slechts, die kan beloven
leven van een droom....
Melk de geite, kneed de brooden,
gij; gij de andre, zing een lied
dat tot liefde of leed me noode;
gij, verroer u niet.
Laat den brand der bruine steenen
van uwe oogen roerloos staan:
ik vooral en moet niet meenen
dat ze mij-waarts gaan.
De arme zal geen nacht doorwaken
waar geen winste uit wassen mag.
- Zal ik zéékre rust verzaken
voor ónzeekren lach?....
- De eene moog' de schort omsnoeren;
de andre zing' heur hanker-lied.
Gij, gij moogt u niet verroeren.
Ik - verroer mij niet....
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Anterotische liederen.
I.
Gij zijt altijd de Naakte en de Verzaakte;
gij zijt, die spijt bewoont en vreeze wenkt,
o gij die klaar me waakte alvóór 'k ontwaakte
en wier gedaant mijn donkre droom gedenkt.
Waar is de huik, wàar zijn de wollen kleêren,
die u verduiken vóór ik u begeer?,
- gij, trouwe dienst-maagd des geniep'gen heeren;
ik, wrokk'ge meester die uw kuischheid weer.
Want gij zult nooit van mij de schennis weten
die u verheffe tot gesmade vrouw.
Mijn leven is tot op den draad gesleten;
úw lijf te rijzend voor te jongen rouw.
Ga heen dan, gij de schoone en noô-getrooste,
gij zondares met de'àl te reinen blik.
- O smadelijke bronst om uwe brooste -:
bewaar uw zorg den ongeboren krooste
die 'k nimmer zie gedijen, ik.
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II.
Gij zijt dees roos, - en 'k ben alleen met u,
ter uchtend-nok o nuchter gode-teeken.
Nauw gaat de nacht op bloode waak verbleeken;
geen aêm die warend luw'.
Nog ongeraakt 't krystal der horizonnen;
Slechts, in het trilloos treuzelen dat wacht
op blanker welken van den tragen nacht,
roerloos, o roos, uw zonne.
Gij staat en wazemt straalloos, o pateen;
en - zoo gij donkert met den dage, roze, nóg laat de dageraad u lichtend blozen
waar 'k sta, met u alleen;
- met u alleen, die, van uw blonden luister,
gij blínde, een ongeweten zonne zijt;
gij, roos; gíj, lijk dees roos. En.... ik, die lijd
In 't veilig duister....
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III.
Gij draagt het gladde mom der dood;
uw oog is groot van lijden;
het naaste naken van den nood
heeft uwen mond gescheiden.
Reeds lijkt het, of het laatste woord
Uw lippen gaat verpaarsen.
Gij spert uw vingeren, doorgloord
van eeuwig licht, als kaarsen.
Uw glimlach voert het bijster beeld
der eeuw'ge ontvangenisse.
Het lam des offers is gekeeld,
o gij, zijn blanke nisse.
Gansch uw gedaante staat verklaard;
uw gang is eêl en zedig;
gij zijt gezuiverd, of gij waart
van zekerheên volledig.
En, waar mijn eigen leên en brein
van levens-koortse dorden,
Is 't, of mijn weiger medelij'n
mag eindlijk liefde worden.
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Weerzien,
drie schetsen
door A.H. van der Feen.
I.
Gott sei gelobet, dass sie nicht sah so weit in die Zukunft hinein....
AUSFAHRT.
De laatste boot naar Interlaken had niet veel passagiers.
In donker opalen gloed lag het meer gezonken tusschen de bergen; achter de
Nieszen stond de maan; ze omgaf de contoer van dit zwarte gevaarte met een violetten
stralenkrans en legde op het water een trillende zilveren streep.
De boot gleed voort met bruisende raderslag, doch ondanks dit bruisen was alom
de weldoende vrede van avondlijke stilte.
Tegen de donkere, hooge bergwanden pinkelden de lichten der dorpjes en hôtels;
er vibreerde wat mandolinegeluid uit een bootje, dat langzaam vergleed in de
donkerblauwe schaduwen van den maanblanken oever; ver weg reed een trein; zijn
goudverlichte raampjes reiden zich, smolten ineen als een glinsterend slangenlijf,
dat kronkelde en verdween in de krochten der tunnels, weer te voorschijn kwam,
opnieuw zich kromde en boog en wegschool in den zwarten bergwand.
Ik keek er naar met half gesloten oogen, verdroomde de werkelijkheid, en met mij
aanschouwden dit alles twee jonge menschen, een man en een vrouw.
Ze fluisterden, nu en dan, enkele losse woorden; ik had niet de geneigdheid te
trachten die fluistering te verstaan, maar ik voelde en zag de beteekenis dier stil
gesproken, schier uitgehuiverde woorden.
Ze waren jong, ze hadden elkaar lief, hun gansche denken en al hun waarnemen
was doordrenkt van die liefde, en wat ze zagen en gevoelden bij die aanschouwing,
dat droomden ze elkaar toe in teere vage vizioenen van zoete bekoring.
Ze wisten dit niet alzoo.
Ze geloofden, dat het spel van de glinsterende slang en de pinkelende lichtjes aan
den oever hen zoo vreugdig deed glimlachen, maar het was de blijheid in hun jonge
harten, die een uiting zocht; ze geloofden, dat het bruisen van het water en de
vibreerende mandolineklanken hen zoo sprookjesachtig betooverden, maar het was
het ruischen van hun eigen hartebloed en de harmonische trilling hunner zielen, die
hun geest in die klanken zoo zoet gevangen hield.
Een ster, die viel, langzaam, met streepende vonken, die nagloeiden, deed ons alle
drie opzien en toen, voor 't eerst, verstond ik woorden.
De zeer jonge vrouw zei ze met een stem, die hoog en rein aansloeg als een klokje
van zilver.
‘O Tom!.... zag je dat?’
Toen ineens, zàg ik ook, dat het landgenooten waren, dat het landgenooten moesten
zijn; ik had tevoren niet bepaald over hun waarschijnlijke nationaliteit nagedacht,
maar toch vaag bij mezelf vastgesteld, dat het Duitschers of Engelschen, althans
vreemdelingen waren.
Doch de klank van die paar Hollandsche woorden, deed hun gansche wezen toch
wel voor mij veranderen; ik voelde mijn geest eensklaps vertrouwelijker tot de hunne
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genaderd; ze behoorden niet langer tot die duizende vluchtig opgemerkte
medepassagiers mijner reizen; er bestond een verwantschap tusschen ons, we hadden
iets gemeen, het vermogen elkaar woorden te zeggen, die we voelden en begrepen,
als bekende dingen uit ons alledagleven daarginder, thuis!
Nochtans begreep ik, dat hun geest onder deze omstandigheden allerminst
ontvankelijk was om de kennismaking met een landgenoot te waardeeren, alleen
terwille van zijn stamverwantschap.
Toch geviel het dat we eenige woorden wisselden, van wederzijds vriendelijk
bedoelen.
De conducteur liet een geldstuk vallen dat de jonge man hem in betaling gaf.
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‘Zoo'n uilskuiken!’ riep de laatste, ‘'t is een twintigfrankstuk’.
Hij bukte zich, de jonge vrouw deed desgelijks, zoo ook de conducteur en zij
zochten.
Toen zag ik het liggen bij mijn voet.
‘Hier is het al!’ riep ik verheugd.
‘O.... gelukkig!’ zuchtte de jonge vrouw.
‘Ik dank u zeer’, sprak de jonge man beleefd.
Dan eerst drong de toevalligheid tot beiden door en zij zeide zacht tot hem, met
iets van bedremmeling in den toon van haar lieve stem.
‘Een Hollander....!’
‘Ja’, antwoordde hij, met een kort lachje en dan met de begrijpelijke bedoeling
om even een beleefdheidspraatje te maken uit erkentelijkheid: ‘Men ontmoet veel
Hollanders in Zwitserland, vind u niet?’
‘Inderdaad’, antwoordde ik, glimlachend, ‘maar ik geloof, dat ik dit meer waardeer
dan u beiden’.
‘Waardeeren?’ herhaalde hij en dan met een fonkeling van ondeugende spot in
zijn oogen, terwijl hij zijn gezellin aanzag. ‘Waardeeren!.... Nee, dat doen wij niet
altijd, hé, Tienie?’
Zij was kleiner dan hij, voor ze hem antwoordde sloeg ze haar oogen op en die
oogen lachten met een aanbiddende aanhankelijkheid en bewondering.
Dan schudde ze vastberaden het hoofdje en zich tot mij richtend, bevestigde ze
met naïve oprechtheid.
‘Nee.... Wij hebben tot hiertoe alle Hollanders kunnen vermijden!’
‘Ik alleen was dus de onvermijdelijke!’ zei ik op ernstigen toon.
Hij fronste zijn wenkbrauwen.
‘Tienie, dat moeten we weer goed maken’, sprak hij dan.
‘Is dat heusch noodig?’ vroeg ze, mij aanziende met haar kindergezichtje.
Ik lachte.
Toen voelden ze zich gedrongen om door te praten, wat ik aanvaardde omdat de
bootreis toch ten einde liep.
Het licht van Interlaken stond in warm violetten gloed boven den boschrand; de
betooverende stilte van het zomernachtelijk meer bleef achter ons, geluiden drongen
door van het roezige leven, een trein schoot langs ons met daverend gestamp, joeg
kolendamp over ons heen, gierde snerpend de rookende tunnel in.
Het was als de overgang van een zoete mijmering naar het nuchtere klare besef
van de werkelijkheid der dingen.
Aan de landingplaats gekomen, stonden mijn medereizigers op, ze groeten beiden
vriendelijk, hij bedankte mij nog eens lachend voor de hulp en dan gingen ze.
Ik zag ze na.
De jonge vrouw had dadelijk, zelfs voor het gaan over dit kleine eindje scheepsdek
haar arm door den zijnen gestoken; ik zag dat hij dien een innig drukje gaf en dat ze
elkaar toen aanzagen en wat toefluisterden.
Ik glimlachte, wijl ik begreep, hoe blij ze waren, dat ze elkaar wederom bezaten
in ongestoorde twee-eenigheid, zonder dien derden, dien eersten onvermijdelijken
landgenoot.
In het stralende licht van een zomerschen morgen zagen we elkaar anderdaags weder.
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Het was aan 't ontbijt op het terras van hetzelfde hôtel.
Op de helderwit gedekte tafels schampte het licht in de nikkelen thee- en
koffieserviezen tot zilveren sterren; de gele boterschijfjes glommen in smeltende
ijskristallen; de blonde honing en wijnroode confituren stonden naast blinkende
schalen, gevuld met goudbruin brood.
Een koele morgenwind was gestreken over zonnige hellingen en vruchtbare
ravijnen, bracht geuren van bloemen en kruiden; hoog, uit de paarse nevelen van den
nacht, maakte de blinkende sneeuw der Jungfrautop zich vrij tegen den blauwen
hemel.
Aan de tafeltjes zaten de vele gasten. Ik schreed door een zacht geroes van rustig
pratende menschen en frisch als de morgen zelf, was alom de stemming voelbaar in
hoop-
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vol verbeiden van de blijde en schoone dingen, die de nieuwe dag beloofde.
Ik boog, toen ik het tafeltje voorbijging waaraan mijn reisgenooten van den vorigen
avond zaten.
Ze negen terug, de jonge vrouw met snel een lachenden blik van verstandhouding
naar haar metgezel.
Vanaf mijn plaats sloeg ik hen gade, zonder dat mijn kijken den indruk kon wekken
van onbescheiden opmerkzaamheid.
Deze jonge menschen boeiden mij uitzonderlijk; het was zoo aangenaam hun
bewegingen te volgen, hen te zien zitten, te zien praten, te zien eten; zij verrieden
zoo in alles bevoorrechte menschenkinderen te zijn, die hoewel onbewust van deze
bevoorrechting, nochtans zoo met volle onbezorgde levensblijheid genoten van alles,
wat de wereld aan vreugde voor lichaam en geest slechts kan bieden.
Zij waren beiden zoo smaakvol gekleed, hun bewegingen waren zoo rustig, zoo
vol distinctie, er was zoo'n weldoende gratie in de wijze, waarop zij thee schonk en
in het knikje en den lach, waarmee hij haar lieve kleine zorgen aanvaardde.
Ik zag, hoe hij telkens, bij het overreiken haar hand even beroerde.
Zij sprak meer dan hij, maar geen oogenblik verflauwde zijn aandacht en zijn korte
antwoorden vertolkten schier altijd een instemming; hun lachen bewees de gelijke
gestemdheid van hun zin voor het vroolijke, terwijl anderszins de gelijktijdige ernst
hunner woorden en gebaren ook daarin de volkomen harmonie hunner geaardheid
blootlegde.
Dienzelfden morgen, toen ik op de imperiaal van den postkoets naar Lauterbrunnen
klom, zag ik, bovengekomen, hen daar ook aanwezig.
Zij merkten mij gelijktijdig op.
‘De Onvermijdelijke!’ zei ik, terwijl ik groetend langs hen schoof naar de andere
zijde van de bank.
Toen riepen ze iets vroolijks terug.
De rit door het dal was genotrijk; een zachte regen had 's nachts het witte stof der
wegen gebonden; tegen de berghelling gloeide het rood der alpenrozen; op groote
lila scabiosa's wiegelden bruine vlinders en blauwroode krekels met zwartgazen
vleugels zweefden en buitelden om de witte klokken der campanula's; in de laagte
bruiste over zijn steenige bedding het witte water van een stroompje.
In de bochten, waar de wagen schijnbaar helde boven de diepe ravijnen, zag ik de
jonge vrouw soms even de hand voor de oogen brengen, terwijl ze zich wat angstig
tegen hem aandrong.
Dan, even later, riep hij, dat het voorbij was en dan lachten ze beiden weer. In
Lauterbrunnen verloor ik hen uit het oog, maar op den namiddag van dienzelfden
dag trof ik hen opnieuw in den electrischen trein, die ons terugvoerde van het hooge
station Eismeer.
De wagen was bijna leeg; behalve een paar gidsen, waren wij de eenige passagiers.
Zoodra ik binnentrad en nog voor ik hen had opgemerkt, hoorde ik plotseling haar
stem met een vroolijken jubel uitroepen:
‘Alweer de Onvermijdelijke!’
We lachten elkaar toe; toen ging ik zitten in den alleruitersten hoek van den wagen,
maar een oogenbik later, na een lachende fluistering, kwamen ze samen op mij af.
‘Mogen we bij u komen zitten?’ vroeg haar zilveren stem.
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Wij waardeerden wederzijds het sympathieke bedoelen om elkaar toch vooral niet
tot last te zijn, terwijl we de vermijding om elkaar te dicht te naderen, toch óók
gevoelden als een gemis aan gelegenheid om die waardeering eens te uiten.
We zeiden dit niet tegen elkaar, maar we begrepen dit, onuitgesproken, even zoo
goed en we hadden nu alle drie de oprechte geneigdheid en ook de tact om een tijdlang
samen onderhoudend en luchtig te babbelen over prettige dingen van voorbijgaande
belangrijkheid.
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Nu, zoo vlak tegenover hen zittend, viel het mij wel op, dat de tengere gratie der
jonge vrouw ook voortsproot uit lichamelijke zwakte; het was alles zoo teertjes, zoo
schier verontrustend broos in zijn fijnheid; de kleine smalle handjes, het matbleeke
gezichtje met de wèl stralende grijze gouddoorschemerde oogen, de porceleinig
dunne oortjes, het ranke neusje, de kinderlijke mond.
In al haar bewegingen was iets als een hunkering naar zijn koesterende, sterke
armen; haar blik gleed voortdurend als een teere, smeekende liefkoozing over zijn
gelaat.
Hij was slank en krachtig gebouwd; de koele klare blik uit zijn staalblauwe oogen
verried bovenal den verstandsmensch; hij was de sterkere en in zijn liefde voor de
jonge vrouw, zetelde zeer blijkbaar ook het krachtige bewustzijn, dat hij haar
beschermer was.
We bleven nu bij elkaar, gingen in Interlaken van het station gezamenlijk te voet
naar het hôtel en daar, in de hall, scheidden we met een hartelijk: ‘Tot weerziens!’
Tot een weerzien kwam het echter niet door een samenloop van omstandigheden
en toen ik, na een paar dagen van onverwachte afwezigheid, in het hôtel terugkwam,
waren ze juist vertrokken.
Hun bagage stond er nog: ik herkende van de boot de gele kalfslederen koffer met
het bruine kroontje er ingedrukt; ik bukte mij, las nieuwsgierig den naam opde kaart,
onder de mica plaat van den adres houder.
D e H e e r e n M e v r o u w v a n S a a f t i n g e -R e i j n o l d .
De portier bracht mij hun afscheidsgroeten; ze waren dien morgen vertrokken naar
Kandersteg, wilden de Gemmi over en zoo naar Zermatt.
Mijn geestesoog zag hen beiden stijgen, hand in hand langs groene hellingen en
bebloemde paden naar de blanke hoogten der eeuwige reinheid.
Hoe, als in gloed van juichend zonnelicht moesten zij beiden het heden zien en
hoe rozig de dageraad der komende tijden!
Dat was in Juni geweest.
In September van het volgend jaar vertoefde ik aan de Achensee.
Ik had zitten lezen onder de acasia's bij den aanlegsteiger van de boot uit Pertisau.
Op den weg achter me, die langs het hôtel Scholastica liep, was het stil; de post
stond te wachten; de zon schampte op den kanariegelen buik van de auto waarop de
dubbele zwarte adelaar scherp was afgeteekend; de chauffeur zat te praten met het
blonde meisje uit het buffet, dat juist met een ‘Küss die Hand!’ mijn twintig heller
fooitje in haar fluweelen beugeltasch had laten glijden en rookte een lange kromme
regalia.
't Was hier zoo stil in het late seizoen, zoo rustig, in dit verre hooge dal tusschen
de bergen.
In het helderblauwe meer, gezonken tusschen de bruinroode rotsen spiegelden de
dennen langs den oever een smaragdgroenen looverrand; er trok geen rimpeling, het
water was een glanzend saffieren vlak.
De zon stond achter den bergrand; wat teere witte wolken verdreven hoog in de
ijle herfstlucht.
Voor maar weinigen was Scholastica een verblijfplaats gedurende langen tijd; het
groote toeristenleger voerde naar hier slechts kleine groepjes af, die even op de
bootvaart genoten van het meer, welks water het blauw der zomerluchten gevangen
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hield; ze bleven hoogstens een nacht in het groote holle hôtel en dan trokken ze
verder.
Die groepen toeristen waren als vluchten vreemde trekvogels, die even neerstreken
op den zonnigen meeroever en dan verder vlogen met drukke beweegelijkheid.
Ik zag er dagelijks komen, hun aankomst vermaakte mij, iederen middag zag ik
andere gezichten in de eetzaal; doch als ze weer verdwenen waren en met hen al de
geluiden van hun luidruchtig oponthoud, dan genoot ik te inniger de pure vrede en
de stille schoonheid van dit verre Arcadië.
De witte boot floot zacht uit de verte; ze
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had de aanlegplaats van Pertisau verlaten.
Nu ging ze komen met haar levende lading en zooals altijd bij haar nadering, vlood
dadelijk de stilte uit de gansche omgeving.
In den vlakken meerspiegel sneed ze een schuimend-perelende voor; aan de oevers
klotste de deining en de groene spiegelbeelden bogen, vouwden samen, joegen in
onrustige verwarring dooreen; de zwarte rook vertroebelde en vermistte de
ijl-doorzichtige herfstlucht; de boot stampte, het water bruiste; aan de aanlegplaats
kwamen mannen toegeloopen; de chauffeur van de postauto werd onrustig, liet de
motor ronken, de buffetmeisjes werden bedrijvig, uit het hôtel kwamen gasten om
vrienden, die ze wachten, te verwelkomen; ze riepen elkaar toe uit de verte....
Met bonkende stooten werd de loopplank gelegd.
De boot had veel passagiers; ze verdrongen elkaar in onlogische haast; er was een
Cook's party bij met een zelfbewusten guide, die door drie oude aanhankelijke dames
belemmerd werd in al zijn bewegingen; hij klom op een stoel, om vrij te worden,
hield een toespraak: ‘Ladies and gentlemen!’.... Dan volgden ze hem als gehoorzame
schapen.
Mijn aandacht voor deze kudde was zoo groot geweest, dat de andere toeristen
onopgemerkt voorbij waren gegaan.
Eensklaps liep een jonge man naar de boot terug en keerde een oogenblik later
weer met een paraplu en een damestaschje, welke beide dingen hij hoog en
triomfantelijk lachend ophield tegen iemand in de verte, bij 't hotel.
Toen ineens, herkende ik hem.
De jonge man uit Interlaken! Er was geen twijfel aan. Hij was anders gekleed,
maar zijn gestalte, zijn gelaat, zijn gebaren, dat was alles hetzelfde als verleden jaar.
Snel zag ik om naar het jonge vrouwtje tegen wie hij blijkbaar zoo vroolijk
gebaarde, maar het was te vol; ik onderscheidde haar ranke figuurtje niet tusschen
de menigte.
De nieuwe ontmoeting gaf me een gevoel van vreugde en van nieuwsgierigheid
tevens.
Wat zou een jaar van samenleving van deze twee menschen gemaakt hebben? Zou
er reeds een moeheid waarneembaar zijn in hun wederzijdsch begeeren?
Zou de doodende gewoonte de poëzie verdreven hebben van de twee-eenigheid
hunner jonge levens?
Of, zou nog, even als verleden jaar, het teere jonge vrouwtje hem aanhangen en
vleien in al haar lieve gebaren; zou haar blik nog telkens weer als een teedere
liefkoozing strijken over zijn gelaat?
En hij, de sterkere, zou de koele klare blik uit zijn staalblauwe oogen nog
verzachten tot een teederen glans van stille ontroering en veilig geweten geluk?
Ik glimlachte bij de herdenking dier dingen.
Ik, de eenige Onvermijdelijke! De eenige landgenoot, die zonder het te zoeken,
zonder het te willen, genaderd was binnen den zoeten toovercirkel van hun
bruidsvlucht!
In 't hôtel luidde de bel voor het diner. Er werd gegeten aan afzonderlijke tafeltjes
en ik hoopte mijn oude kennissen eerst ongemerkt te kunnen gadeslaan om mij daarna
even te vertoonen en bij vriendelijke herkenning ook hunnerzijds, een praatje te
maken.
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Toen ik in de gang kwam, zag ik gelukkig noch hem, noch zijn vrouw; een dame
kocht prentbriefkaarten bij den portier; ze was nog jong, groot en forsch gebouwd;
ze zag me even koud en hooghartig aan toen ik passeerde; ik hoorde haar stem in 't
voorbijgaan; een diep, donkergetimbreerd geluid.
‘Zoo kan ze niet geworden zijn!’ schertste ik in mezelf.
In de eetzaal waren nog maar enkele tafeltjes bezet; snel zag ik rond, maar mijn
oude kennissen waren er nog niet en dit verheugde me.
Vanaf mijn vaste plaats bij het raam kon ik rustig alles waarnemen, wat er verder
in de zaal geschiedde.
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Ik was al aan het tweede gerecht en maakte bij mezelf de opmerking, dat deze jonge
gelukkige menschen blijkbaar nog meer, dan 't jaar tevoren, elk gezelschap
ontvluchtten en zeker in intieme gezelligheid op hun kamer dineerden, toen de dame,
die ik in de gang had gezien, binnenkwam.
Ze ging langs mijn tafeltje en ineens zag ik achter haar Van Saaftinge.
Glimlachend keek ik om, naar de ingangsdeur, waaruit ik het jonge vrouwtje
verwachtte.
Ze verscheen niet.
Was het dan toch een andere man?
Die twee daar namen plaats op korten afstand van mijn tafel.
Ik rekte mijn hals. Stond er dan geen derde bord bij voor haar?
Er was slechts gedekt voor twee.
Hij zat met zijn rug naar me toe en zoo bleef lang de onzekerheid in me, of ik me
dan soms tòch nog vergiste.
Maar ik had hem toch rustig gadegeslagen en dadelijk herkend; hij was niets
veranderd, zijn gang, zijn houding zijn blik, het was alles als het jaar tevoren.
En ook nu, die bewegingen.
Mijn God, dezelfde bewegingen, die ik gezien had op het terras van het hôtel in
Interlaken, dien zomermorgen.
De manier waarop hij het brood aannam uit haar hand en daarbij even, met innige
bedoeling, die hand beroerde.
De hand van deze vrouw, deze andere!
Was het blonde teere vrouwtje met haar gouddoorsprenkelde oogen en haar zilveren
stem, dan een wezentje van mijn verbeelding?
Had ze nimmer bestaan?
Voor mij niet.... en voor hem niet?
Toen ik de eetzaal verliet, had hij juist champagne laten komen; het laatste wat ik
hoorde, was de tinkeling der aangestooten glazen en haar diepen vreemden lach.
Op het portaal boven stonden de deuren van een paar slaapkamers open.
Een voorwerp op een dier kamers trok mijn plotselinge aandacht; het was een gele
kalfslederen koffer met een bruin kroontje er in gedrukt.
Ik trad die kamer binnen, bukte me en las; de adreskaart onder het micaplaatje.
D e H e e r e n M e v r o u w v a n S a a f t i n g e .... en dan stond er een naam,
geschreven op een strookje papier.
En dat papierstrookje bedekte zorgvuldig een anderen naam.
Het was zeer pijnlijk, toen ik hem dienzelfden avond nog even alleen trof in het
kleine telegraafkantoortje, tegenover het hôtel.
Hij bood een telegram aan, keek om, zag me aan en het ontging me niet, dat een
stroom van snelle gedachten hem hevig ontroerde.
We waren alleen en we herkenden elkaar te zeker, om te kunnen veinzen.
Hij groette 't eerst met een wrangen lach; ik boog.
‘Toevallig....’ sprak hij, wat heesch.... ‘ik herinner me u van verleden.... van
vroeger....’
‘Ik had u dadelijk herkend, en zag u in de zaal....’ antwoordde ik ernstig.
Dan zwegen wij beiden in bedremmeling.
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‘Mijn eerste vrouw is heel spoedig daarna overleden....’ zei hij, als fluisterend.
Ik boog het hoofd, wijl ik geen antwoord wist.
Toen ik weer opzag, was hij heengegaan.

II.
Cantemus Dominum.
't Maseurken.
Valle was moe.
Ze kon toch al niet te rap vooruit na de geraaktheid, die haar 't jaar tevoren ineens
te gronde geslagen had en nu, vandaag, even achter de viere in den morgend was ze
na een waaknacht van verlangen het verwoelde bedde maar uitgekropen.
En toen was ze dadelijk beginnen te kuisen.
Zonder lawijt, dat ze Omeer, die op 't
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opperste sliep, niet wakker maakte en ook voor de buren, dat die geen gerucht
speurden: 't ging immers geen mensch aan. Vandaag kwam Perdanske thuis.
Perdanske, die sinds twee jaren leefde in 't klooster van de zusters der Eeuwige
Aanbidding in Lendelede; al dien tijd had haar noviciaat geduurd, maar nu had ze
de gelofte gedaan en mocht ze van de mère supérieure nog eenmaal terug in de wereld
om afscheid te nemen van heur verwanten.
‘D'r blonde schunne dochterke, d'r kleine Perdanske, nou was ze geworden
maseurken Buonavontura. Achter dezen dag dan zou ze nooit meer terugkomme in
't huizeke, waarin ze jonk gewist was.’
En daarom, daarom wou Valle, dat 't alles gekuist wierd en alles proper zag en
glom en blonk, opdat Perdanske, als ze later, in 't klooster, terug dacht aan heur
jonkheid zou weten: ‘'t Huizeke waar me moedere weunde, dà was 'n schun proper
huizeke; de stove glom er lijk zulver, de kinké lijk goud, gien muzeling kon ge
ieveranst op de vloere speuren; in 't roam, doar wazze pottekes mee reue blommen,
an de muur doar hinge beeldekes in lijstjes die voadere zelfs gesneje had, astem nog
leefde en op de schouw doar stinge kostelike postuurkes van Josep en Marria en van
Ons Heer, astem nog 'n klein manneke waar.’
En zoo denkend poetste Valle 't koper van de lamp tot goud en 't blankijzer van
de kachel tot zilver, maar ze moest er gedurig bij zuchten; 't ging zoo moeielijk om
te bukken of te hurken en ze kost nauwelijks zien bij 't flauwe dansende licht van 't
afgedropen eindje, dat nog in de keersepanne stak.
Perdanske zou er ook van opzien als ze gingen eten.
‘Kiekensoep was 't er en varsch breud en esp en fielae en bure Pelagie, die miek
petattefriet veur ulder - da was 'ne Belze, die kost da - en achterdien kwamme d'r
nog koekskes en peteetjes en vier fleskes bier, die ielk twee kluiten kosten....’ Maar
't was euk veur de leste.... de allerleste moal, da Perdanske zou eten bij heur moedere.’
Valle, die zoo peinzend op heur knieën schoof over den vloer, bleef even roerloos,
dan ontlastte heur gedachten zich in een stootende zucht en met snokkende stem zei
ze hardop:
‘Joa-et.... agge oud wordt.... agge oud wordt.... dat zijn dinge....’
‘Moedere.... wast nou? Bende gij op?’ riep Omeer's stem ineens van boven.
Valle verschoot er van, dan zei ze zachtjes:
‘Joa-et Omeer, 'k ben ik 't.’
‘Schort ou wat, dagge zeu zucht?’
‘Neeë.’
‘Was 't dan, moedere?’
‘'k Ben ik an 't kuisen.... 't mot toch proper weze veur Perdanske....’
‘Ah.... 't is dadde!’ zei Omeer.
Ze hoorde hem het bed uitspringen, loopen over den zolder en een paar
oogenblikken achter dien kwam hij de trap af op zijn kousenvoeten.
‘'k Goan ik ou helpe, moedere.’
Zijn kop stond ruig van 't ongekamde blonde haar; zijn kaken waren nog rood van
de beddewarmte en zijn oogen dikkig omwald, maar seffens wierd hij bleeker en als
hij plots rilde van de kou in 't ochtendkille kamerke, waar zijn asem als damp uit zijn
mond joeg, vroeg hij met een huivering:
‘De stove nog nie angeleed? Oeje, oeje. moar das toch koud van morgend!’
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Valle had het nog niet bespeurd in heur ieverigen jacht vol gepeizen, maar nu,
ineens, voelde ze heur handen ook verstijfd; ze hield ze voor de mond en asemde er
in.
Omeer legde houtskool in de kachel, goot er een scheut petrool op, dan zocht hij.
‘De stekskes, moedere?’
Ze grabbelde in haar zak, haalde er een handvol uit, centen en bidkralen en het
dooske met lucifers.
‘Ierzeu.... de stekskes.’
Even later zijgde de hitte der gloeiende
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kolen koesterend door 't glanzend gewreven fornuis.
Valle en Omeer stonden er omtrent, hielden hun handen gestrekt er boven; het
flakkerend vlammetje van de keersepanne gooide dansende schaduwen over de
wanden van 't kamerke.
Ze keken naar elkaar. Valle zag bleek, heur oogen lagen diep gezonken in de
donkere kassen, maar ze glansden van koortsende verwachting; Omeer, die telkenmale
nog rilde, wreef zijn koude neuze, zei nochtans bibberend:
‘'n Kieken, moedere en esp en 'n schunne fielee en petattefriet.... enne....’
‘Enne koekskes,’ zei Valle ‘en peteetjes..’
‘En fleskes bier’, voltooide Omeer, ‘Ah,’ ‘Perdanske za smulle, jong.... en ik euk!’
Valle lachte vreugdig.
‘Joa-et gij euk.... Kapoen, die ge zijt!’ En dan na een oogenblik van strakke peizing,
vervolgde ze: ‘Moar de leste dag.... de leste dag van d'r leven in ons huizeke... da
mot euk 'n schunnen dag zijn, Omeer.... ne schunnen dag veur ons.... en veur
Perdanske....’
Toenzag Omeer dat zijn moeder schreeuwde, droppels blonken in heur oogen en
langszij van heur magere wangen.
Hij trad ineens van de kachel weg, ging naar 't venster en miek de luiken los; stiet
ze open.
't Had gevroren; de ijsblommen stonden in witte pluimen op het glas; daar doorheen
drong het blauw kille licht van den wintermorgen.
Binst Valle weer moeizaam rondkroop in 't kamerke en alles zoo liet glimmen, dat
er bleeke sterrekes ketsten van de tafel en stoelepooten, had Omeer de ketel gevuld
en op de kachel te koken gezet; wat later voegde hij pee en koffie met wisse scheppen
in een kasserol, begoot het met 't heete water en zette de scheel erop.
Het geurde schielijk opwekkend en Valle die 't rap in de neuze kreeg, hield een
stuitje op met werken en zorgde voor 't schenken.
Ze aten er, staande, brood bij, met een likske reuzel besmeurd, dat glazig gestold
was in 't geborsten kommetje.
‘Azeu moedere,’ zei Omeer, ‘ge goat gij mee gerij noar de stoatie: das treffelik.’
Valle knikte, vermummelde 't droge brood in den ouden ingevallen mond.
‘Joa-et’ zei ze dan, ‘mee 't gerij van Cyriel.’
‘Das 'n goe gedacht van um’, zei Omeer begeerig de heete koffie slurpend uit de
groote kom, ‘'k geleuf ik wie, da Perdanske Cyriel vroeger geerne zag.
‘O.... toet, ze wazze goeie kameroads’, zei Valle, ‘moar Perdanske was nie veur
mee jonges te leupe.... nooit gewist.... moar 't is pertan braof van Cyriel, dat 'm 't
gerij stuurt.... ik kost ik anders zeu wijd nie leupe.... en 't is natuurlik euk.... alla....
veur den eerbied zeu gezeid,.. da Perdanske nou maseurken is.’
‘Maseurken Buonavontura.... 'n oardige noam.... ze verzinnen toch wà...!’ zei
Omeer met een grijns en dan, met een haastige terugkeer naar 't ieverig werken.
‘Alla moedere, 't is bekans negene, 't gerij goat seffens d'r zijn.... trek ou goeie
kleeren an, binst dagge vort zijt zorg ik veur 't eten en 'k zal ik euk nog ne keer de
lochtinge oproakele, zulle.’
Valle knikte.
‘Joa-et, me jong, dat 's goe....,’ zei ze.
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Omeer trad door de achterdeur naar buiten, waar 't kleine hofje lag, dat Perdanske
vroeger beplantte met stoffelieren en rozelaars en waar een nagelboom in vroege
lentedagen zijn paarse trossen liet geuren.
't Was verwaarloosd.
Valle en Omeer hadden geen tijd om blommekes te kweeken, maar Perdanske zou
toch zeker geern zien, dat het nog zoowat gebleven was lijk vroeger.
Omeer sloeg de armen fel tegen de kou en begon met de rijf te krauwen over den
stijf bevrozen grond.
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‘Moar toch....! Ben de mee gerij?’ riep maseurken Buonavontura. toen ze met haar
moeder uit de statie trad.
Ze wierd beschaamd van al de gezichten, die ze nog kende en die zoo nieuwsgierig
naar haar keken; ze hoorde zeggen: ‘Ah ziet 'n keer, da maseurken, das Perdanske
van Valle Kamoen.’
‘Joa-et’, zei Valle, die fier meestapte ‘'k ben ik mee gerij, mee ne schunne koetse.’
‘Van wien is da?’ vroeg Perdanske.
‘Van Cyriel’, antwoordde Valle.
‘Ah.... van Cyriel’, herhaalde Perdanske, terwijl ze den koetsier gendag knikte.
Naast heur moeder nam ze plaats op de gecapitoneerde kussens.
‘Joa-et’, vertelde Valle, ‘Omeer, die a gezeed as dadde gij komme zoudt, moar
dadde kik nie noar de stoatie kost en toe zeed 'm awel, 'k zal ik 't gerij sturen veur
ou moedere.... en naturelik euk veur ou.... om dagge nou maseurken zijt.’
‘Ah.... 't is daveur,’ zei Perdanske schielijk en ze keek het raampje uit met heur
ronde blauwe oogen.
‘Keert ou heufd 'n keer noar mijn,’ sprak Valle, ‘dak ou gezicht zie.... ge zit zeu
weggestoken in diene kap,’ en als Perdanske het hoofd wendde: ‘zeu.... mien zuutje....’
en greep haar hand, ‘ge bent de eigenste nog.... alleenig 'n beetje verlucht.’
Perdanske knikte.
‘'k Ben afgevalle.... moar gezond moedere, doar nie van. Weten ze 't altegader
dadde kik kom?’
‘Van eiges,’ knikte Valle, ‘achter 't eten dan zulde ze allemoal zien, de paster komt
euk, joa-et.... en Pelagie en Manse en Octaaf mee Elodie.... die ebben euver drij
weken nog 'n manneke gekocht, alles goed gelukkig.... joa-et.... en Guustaaf en Basiel
en Allewies, alla, ik weet ik er, zeu gezeed geen, die niet en komt’.
‘'k Zal ik ze geern 'n keer terugzien,’ zei Perdanske en dan, terwijl ze weer even
naar buiten keek, ‘Heit Cyriel euk gezeid dat 'm komme zou?’
‘Cyriel? Da geleuf ik toch,’ antwoordde Valle onzeker en dan ineens half oprijzend
en naar buiten wijzend met een kreet, ‘Ah ziet.... ziet.... da was Marria mee d'r
moedere, die goan euk komme.... Marria die verkeert mee Sjef van Sarrelewie....
hegge ze gezien?’
‘Neeë....,’ zei Perdanske en dan na een pooze, ‘Me gonge zeu rap d'r langs.’
‘Doar!’ juichte Manse opnieuw, terwijl ze hevig groette met de hand, ‘Fliesta en
Pharaïlda mee Sjarl, die komme van 't land.... ah en ze zagen ou.... en ze mieken...
zeu!....’ en Valle deed de groet na; dan nog nagenietend met een blijden lach: ‘Die
keken, jong.... dadde kik mee ou in zunne schunne koetse zitte! Das toch leutig....
zulle.... das leutig!’
‘Van wien is da hier, da nieuw huis?’ vroeg Perdanske wat later.
‘Be, das 't kasteelke van Cyriel. Sting er da nie, agge vort gonk?’
‘Neeë.’
‘Ah neeë.... dan was 't m nog nie getrouwd; joa-et das van um.... da eet wa gekost....
ze zeggen van dartien duzend gulden.... moar Irma het veul centen ingebrocht,
schrikkelik veul centen.... joa-et Cyriel is goe getrouwd... die is best getrouwd.’
‘Ge bent gij altijd gezond gewist moedere achter diene geroaktheid?’ vroeger
Perdanske en ze sprak met een stem, die hoog in haar keel zat.
‘Joa-et me kind, schikkelik.... schikkelik....’ antwoordde Valle, ‘'t goan is moelik....
moar anders.... alla.... 'k mot nie klaoge....’
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Perdanske vroeg nu aldoor, naar Omeer en naar de onkels en tantes en geburen en
ze praatten zoo drok, de moeder en de dochter, dat ze 't niet eens gewaar werden,
toen ze 't huizeke omtrent raakten. Omeer, die uit de deur was gestormd trok ineens
't portier los, en binst de koets nog voortrolde, riep hij vreugdig maar met een harde
stem, die beefde. ‘Ah Perdanske.... gij.... dat 's goe.... Perdanske!’
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Valle wou niet, dat Perdanske een hand uitstak; ze moest zich zetten op den zetel en
daar was ze nu, vreemd en onwezenlijk in heur zwarte nonnenkleedij als een figuur
dat niet en paste in de vertrouwelijke innigheid van 't eigen huizeke.
Ze keek zelf ook al maar rond met heur blauwe oogen, 't was of ze overal wat
zocht en het nergens vinden kon.
Valle liep rond in drok bedrijf voor 't kostelijke eten en Omeer hielp; maar telkens
bleef hij staan kijken naar Perdanske en vroeg haar of ze dit nog wist en dat nog
kende.
‘Ge mot seffens 'n keer kijken in de lochtinge’ zei hij, ‘de nagelboom is ter nog
en de reuzeleers.’
Perdanske knikte, lachte met den mond doch heur oogen bleven peinzen.
Ze gingen gedrieën eten.
't Was alles overvloedig en treffelijk bereid, de petattefriet van bure Pelagie waren
schoon bruin en knapperig en juist van pas gezouten, het vette kieken droop van
kostelijke saus, de warme hesp geurde ziltig en de fielee pruttelde met kleine ajuintjes
onder de scheel der kasserol, die nog te vure stond.
‘Dat 't ou goe smoake mag!’ zei Valle tevreden, terwijl ze Perdanske van alles 't
eerst liet nemen en zelf moe en blazerig van 't werken, nauw tot zitten kwam. Maar
Perdanske kauwde en at met trage mond.
‘Ge lust gij nie veul,’ zei Omeer, die zelf danig toetastte.
‘Ik eet ik altijd moar 'n bitje,’ zei Perdanske, doch als ze dan weer zoo peinzend
en stillekes rondzag, zei Omeer:
‘'t Is alles 't zelfste in 't huizeke, zulle, 'k weet ik nie, waveur dagge gij al moar
rond ziet, of ge ieveranst wa zuukt dagge niet en vindt.’
‘Ik zoek ik nikske....’ antwoordde Perdanske kort, terwijl ze opeens rood wierd.
‘Omeer zeit 't moar veur te lachen,’ suste Valle.
Maar toen wisten ze een wijle toch geen van drieën iets te zeggen.
Valle sneed een schoon sappig stuk van den hesp en schoof het met een half
bevelend gebaar, dat ze 't nemen moest, op Perdanske's bord.
‘Och neeë.... moedere....’ zei Perdanske wat ongemakkelijk.
‘Alla, alla.... ge mot verdikke toch wat eten!’ riep Valle met een harde stem.
‘Ge eet zelfs nie, moedere,’ sprak Omeer op bedrukten toon.
‘Toet, toet.... ik eet ik genogt,’ zei Valle met een schielijke trekking om heur mond
en langs heur neuze.
Van de koekskes knabbelde Perdanske een stukske en ze nam een gebakje, maar
van 't bier proefde ze niet.
Toen ze gedaan hadden en gebeden en een wijle stil gezeten, sprak Perdanske
eindelijk:
‘Moedere, da was schun en treffelijk eten, wagge me alles het veurgezet....’ en
toen wilde ze haar moeder toeknikken.
Maar deze stond schielijk op en wendde 't oude hoofd.
‘Stille moar, stille....’ en 't scheen dat ze niet meer kon uitbrengen. Ze ging met
de koter te werk in de kachel en stampte in 't vuur en dat bleef ze doen met heur rug
naar de anderen toe, een lange stond.
Omeer dronk 't bierglas van Perdanske leeg en vroeg terug of ze niet eens in het
hofke kijken wou.
‘Seffens.’ antwoordde ze zacht met een afwezig gezicht.
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Ze maakten gedrieën de boel aan kant en Valle liet nu toe, dat Perdanske hielp;
ze praatten zoowat stil weg over dingen van vroeger; Valle vroeg naar 't kloosterleven
en Perdanske vertelde ervan met karige woorden.
Toen de etensboel was geruimd en 't kamerke van nieuws was gekuist en klaar
om 't volk te ontvangen, dat ze wachtten, zei Valle, terwijl ze rondzag, met een zucht:
‘Awel.... das euk veurbij....’
‘Was veurbij, moedere?’ vroeg Omeer.
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‘Nikske....’ antwoordde ze starend.
Ze voelden, dat ze mekaar niet dierven aan te zien.
't Bleef stille, veel seconden lang.
Toen rees Perdanske eensklaps schielijk op, trad op heur moeder toe, kuste haar
op 't oude bleeke gezicht en toen begonnen ze gelijk te schreien.
Omeer liep 't huizeke uit.
‘Gelooft zij Jezus Christus!’
‘Amen,’ zeien gelijkelijk Valle, Perdanske en Omeer zich kruisend, binst de dikke
paster 't huizeke met dien groet intrad. ‘Hoe gaat het al maseur.... verheugd u zoo
wel terug te zien!’ sprak hij dan met vriendelijken lach de hand drukkend van
maseurken Buonavontura en dan tot Valle: ‘Ah Valle, ge zijt wel blij dat ge uw kind
nog een keer hier hebt!’
‘Das iet, woar 'k God dankbaar veur ben menier de paster,’ antwoordde ze en dan
den zetel toeschuivend, ‘zet ou astoeblieve.’
Hij deed zoo en als hij in breede gemoedelijkheid neerzittend den ouden zetel fel
deed kraken, lachten ze allen.
‘'t Is toch niet gevaarlijk, Valle?’ vroeg de paster schertsend, terwijl hij met een
bedenkelijk gezicht naar onder zag.
‘Neeë.... neeë.... zijt moar gerust!’
‘Ha Omeer, ik zou hem bijkans vergeten.’ sprak de paster, den jongen de hand
reikend en dan tot Perdanske, ‘Hij is struisch geworden, uw broer.’
‘'t Is twee jaren, dak vort ben menier de paster,’ antwoordde ze, ‘in dien tijd kan
d'r veul veranderen.’
‘Ge bent verdikke met gerij gekomen Valle!’ sprak de paster dan met een leutig
lachje.
Valle knikte blij verrast.
‘Moar toch!’.... Menier de paster heet 't gezien?’
‘Nee, maar ik weet 't toch.’
‘Natuurlik.... ne paster weet alles!’ zei Valle.
‘Als dat maar waar was,’ antwoordde hij met een grappige zucht. ‘Wat gij, maseur?’
Perdanske gaf er geen antwoord op.
‘Nee,’ verklaarde hij dan, ‘gisteren heb ik er zelf mee gereden, Cyriel die was zoo
beleefd....’
‘Cyriel is ne broave minse,’ sprak Valle.
‘Zeker, zeker.’ beaamde hij, ‘Hebt gij zijn kasteelken al gezien, maseur? Dat is 't
schoonste huis van 't gansche dorp, schooner dan de pastorie!’
‘O, ho!’ lachte Omeer.
‘Toet, toet.... 't is gelijk ik zeg.... wat gij Valle?’
Maar voor die kon antwoorden, sprak Perdanske opeens.
‘Menier de paster, ik most ik ou 't compliment doen van Pater Ildefonsus,’
‘Pater Ildefonsus.... ge kent die?’.... riep de paster verheugd en dan dadelijk in
tevreden herinnering, ‘Pater Ildefonsus ach zoo.... dat doet me goed van hem te
hooren.... we waren samen op 't groot semenarie.... welzoo.... welzoo....!’
En hij sprak voort over zijn leven als student en vertelde van guitenstreken, die
Omeer luid deden lachen.
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Valle zat terzijde op haar stoel bij de kachel en de blik in haar oude oogen droomde
wat weg: ze zag in schimmen Omeer, die bij 't raam stond, den grooten zwarten paster
in den ouden zetel en over hem het nonneke, dat Perdanske was, heur blonde
Perdanske, dat vroeger hier in dit eigenste kamerke zong en lachte.... de stemmen
vergonsden in heur ooren.... het licht schemerde..
Omeer, beschaamd voor den paster, trad op haar toe, gaf haar een duwke, zei zacht:
‘.... Moedere.... alla.... ge mot nie sloape....’
Toen schrok Valle op, keek verward en verlegen en lachte om iets, wat de paster
zegde, maar ze had het niet verstaan.
Een wijle later kwamen de anderen.
Kamiel en Allewies en Pharaïlde en Sjuul en Octaaf en Manse, met tweeën en
drieën
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gelijk en sommige koppels brochten boorlingen mee om ze Perdanske te toonen en
in 't kleine kamerke begonnen die te schreeuwen; 't vrouwvolk en de mannen die
praatten allen tegelijk en 't wierd er zoo'n lawijt, dat de paster met de handen aan
zijn ooren zat, en Valle en Omeer haalden stoelen bij bure Pelagie, die zelf ook mee
kwam met twee zetels tegelijk.
De mannen kregen te drinken, wat er over was van de fleskes, de paster deelde er
sigaren bij uit, voor de vrouwen was er nog wat van de koekskes.
Perdanske had nauwelijks tijd om te antwoorden op wat ze haar vroegen en ze
keek al maar naar de deur, als die openging en binst dat ze dan keek, zweeg ze een
stonde, om dan weer verder te praten of te luisteren.
Ze hadden 't al gezien van 't gerij.
‘Ah Valle, gij in ou schunne koetse!’ riep Fliesta, ‘Hegge mijn euk gezien?’
‘Joa-et.... van eiges!’
‘'k Verschoot ik d'r van!’ lachte Pharaïlde.
‘Ge waart oprecht deftig lijk de Keunegin!’ riep Sjuul.
‘Da was 'n goed gedacht van Cyriel,’ sprak Allewies.
‘Is Cyriel al gewist?’ vroeg Marria aan Perdanske.
‘Neeë....’ antwoordde deze schielijk naar de deur kijkend, die juist openging. ‘Ah,
doar is z'n voadere al,’ riep Pelagie.
In Perdanske's handen snokte wat.
De oude notabele boer, die ze ook allemaal begroetten als Cyriel, kwam vergenoegd
naar binnen.
‘Ah Valle, mensch.... wadde volk.... woar is Perdanske....? 'k Zien ik nikske van
de segaredamp.... ah Perdanske, 'k wil ik zegge, maseur.... welkom in 't dorp, al duurt
't nie lange.... menier de paster euk al hier.... gendag soam al de anderen.... plekke
veur te zitte is 't er nie, da zien 'k wè....’ en hij mengde zich tusschen de gasten.
‘Komt Cyriel nie?’ riep Valle van bij de kachel.
‘Neeë,’ antwoordde de oude man, ‘die is noar 'n keupdag in de polder.’
‘'k Geleuf ik, da Perdanske moei is van al 't lawijt, dadde me moake,’ zei een der
lachende vrouwen zacht, met een blik op 't maseurken, dat bleek en wat starend voor
zich keek en nauwelijks meer antwoordde of scheen te luisteren.
Stilaan begonnen de menschen toen weg te trekken.
Omeer en Pelagie brachten de stoelen weer over.
In 't kamerke bleef Valle een stonde alleen met heur dochter.
Valle zat bij de kachel en Perdanske aan de tafel.
‘Ge zijt content, dagge ze allemal het ‘teruggezien?’ vroeg Valle.
‘Joa-et moedere,’ antwoordde Perdanske zacht.
‘Ze ben d'r al gewist,’ zei Valle nadenkend ‘alleenig Cyriel nie, moar die was noar
ne keupdag.’
‘Zeu is 't,’ sprak Perdanske, heur handen strijkend over de tafel.
‘Misschien daddem nog komt.’
Perdanske zei er niets meer op en Omeer kwam gelijk weer binnen, liep dadelijk
door naar 't achterhuis.
‘Omeer!’ riep Valle.
Hij stak zijn kop om de deur.
‘Hoe loat is 't?’
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‘Euver 'n half uurke zal 't gerij komme,’
Perdanske zag om.
‘Ge mot me de lochting nog zien loate,’ zei ze zacht.
‘Seffens.... ik heb ik nou gien tijd,’ antwoordde Omeer moeilijk en hij sloeg de
deur hard toe.
Als 't gerij weer voorstond, was de zon als verzonken in den polder: de huizekes van
het dorp stonden in violette klaarte, alleen 't bovenvensterke van den molen zag vurig
rood; een droge wind streek over den bevrozen grond.
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Omeer was buitengekomen en hielp zijn moeder en zuster in 't rijtuig.
Perdanske en hij kusten malkander vele malen, maar ze zeiden geen woord en als
't rijtuig wegreed, hief Omeer de hand op en wendde zich schielijk om.
In 't dorp kwamen al de menschen uitgeloopen en riepen en wuifden gendag en
Valle en Perdanske knikten en Valle riep telkens als juichend al de namen.
‘Doar is Marria nog.... ziet toch.... ‘Pharaïlde.... doar in de deure Sjuulma!’
Perdanske zag ze nooit zoo rap als zij en telkens kwam haar wedergroet te laat.
De avond kwam nu schielijk gevallen; om de alleenstaande huizen was enkel nog
klaarte.
‘Nou komt Cyriel zijn kasteelken,’ zei Valle.
Ze reden langs den proper verzorgden hof, het schoone ijzeren hek, de gele tegelkes
van de eigen bestrating; dan kwam het nieuwe huis.
Voor de deur der woning stond een jonge man met een kind op den arm.
Hij wilde juist naar binnen gaan, doch zag nog om, keek in 't rijtuig, hief de hand
op ten groet.
‘Cyriel!’ riep Valle, ‘doar stoat 'm!.... doar stoat 'm!’
Door 't maseurken voer een siddering.
Dan waren ze het kasteelken voorbij gereden.
‘Doar.... nou hedde Cyriel toch nog 'n keer gezien,’ sprak Valle tevreden.
Perdanske antwoordde niet.
‘'k Zegge.... nou hedde Cyriel toch nog 'n keer gezien....’ herhaalde Valle, maar
dan, als ze Perdanske aanzag, vroeg ze verschrikt, ‘Wat nou?.... Waveur is 't, dagge
schreeuwt?’
‘Moedere....’ begon Perdanske... ‘Moedere....’ maar meer kon ze niet uitbrengen.
‘Ik docht ik toch.... dagge nooit niks veur Cyriel....’ begon Valle bevend.
‘Stille.... stille!’.... fluisterde Perdanske met een angstblik op den koetsier en dan
met haar maseurkenkap vlak bij 't gezicht van Valle, beleed ze:
‘'t Was veur um.... dak weg gong uit de wereld, moedere.... hij mocht me nie en
ik zag ik 'm zeu geern.... zeu geern...’ Ze zwegen beiden heel langen tijd; toen
fluisterde Valle bevend:
‘Ik geleuve nie dagge gij nou nog schreeuwen meugt euver zukke dinge....’ en dan
terwijl ze het oude hoofd in angstige peinzing boog: ‘Jezus Maria.... das schrikkelik....
schrikkelik.... 'k zal ik veur ou bidden.... veur ou bidden....’
‘Moedere!’ fluisterde Perdanske en ze omvatte 't lijf van de oude vrouw met bei
haar armen, ‘moedere.... azze kik de leste keer.... de leste keer in me leven.... um
doar gezien had... alleenig... dan zok nie geschreeuwd è.... moar.... moar dat 'm doar
sting mee.. mee 't kind.... mee 't kind van heur op zijnen arm....’
Dat was het leste wat Perdanske zei op dien avondlijken rit naar de statie en Valle
zweeg ook; ze zagen het donkerende buiten langs de ramen schokken.
Toen ze eindeiijk stil hielden, zei Valle nog:
‘Kom.... me ben d'r....’
Ze hadden mekaar gekust en de dochter had de moeder vastgeklemd in heur armen
en wild en snikkend gezoend op 't oude bleeke gezicht en de kleine verrimpelde
handen.
Toen had de trein maseurken Buonavontura voor altijd weggevoerd naar het
klooster der Eeuwige Aanbidding.
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Valle bleef achter en staarde verwezen het krimpende roode lichtje na.
't Was nu geheel duister geworden.
Ze strompelde moeizaam naar den uitgang, waar een man van de spoor met een
lantaarn stond,
De koetsier van Cyriel's gerij liep op en neer en trampelde van de koude voeten.
‘Ah Valle.... gauw mense.... 't is zeu doanig koud....’
‘Rij gij moar vort, ik goan ik terug op me voeten.’
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De koetsier trad op haar toe.
‘Was 't nou.... ge wilt goan leupe?’
‘Joa-et....’ beefde ze terug.
‘Bent de zot, gij?’
‘'k Eb-ik mee Cyriel zijn gerij niks van doen, zeg ik ou....’
De man begreep het niet, maar als ze temet voortliep, hem voorbij, wierd hij boos,
vloekte:
‘Nondeju dan.... agge 't verdomt....!’
Hij klom op de bok vatte de leidsels en de koets rolde daverend langs Valle over
den harden kalsei.
Nu liep Valle alleen in den winteravond, 't oude verwerkte lijf gebogen tegen den
scherpen wind, de wankele voeten moeizaam schuivend langs den bevrozen grond.
Haar koud verstijfde hand had getast naar de rozenkrans in heur zak en binst ze
met de rug van die hand telkens wreef langs de oude oogen, prevelde ze met korte
ingehouden snikken heur weestgegroetjes ‘.... veur Perdanske... veur Perdanske..’

III.
Le bonheur de vivre.
Loekie, gisteren heb ik je weergezien. Op een wandeling langs de strandavenue.
Iemand zei: ‘Kijk, ken je die nog? Dat is Loekie....’
En ik zag je, gedrieën, je moeder en je zuster en jou, zooals je ook placht te
wandelen, vijf en twintig jaar geleden langs diezelfde avenue.
Toen ik groette, wendde je je hoofd; je blik gleed over me heen, zonder herkenning
aanvankelijk, maar toen sprak eensklaps je herinnering en je keek nog eens,
opzettelijk, met even verwondering, naar mij, naar mijn vrouw en naar mijn kinderen.
Dan was je voorbij.
Loekie, dat weerzien heeft me geschokt. Want het was zoo wreed-onoogelijk die
verwording van vijf en twintig jaren op jouw gezichtje geteekend te zien.
Vijf en twintig jaar geleden.... toen vonden we je allemaal zoo mooi.
Loekie, je blonde zijïge haar kroesde als kinderkrulletjes om je blanke voorhoofdje,
zoo doorschijnend roze als teere schelpen stonden je oortjes, je oogen waren zoo
blauw, als de schaal van een mereleitje en je wimpers overwuifden met teere gracie
je argeloozen blik; je neusje en je mond waren een zoete harmonie van lieve lijnen
en achter je roode lippen glansden je tandjes als melkwit email; op je wangen was
een teere gloed van appelbloesem.
Je was zoo mooi, Loekie, zoo mooi en blond en bevallig als een bloemenprinsesje,
een akkelei of anemoon in de zachte morgenzon, die zijn hoofdje van kleuren- envormenschoonheid gracielijk wiegelt op den ranken stengel.
We keken allemaal zoo gaarne naar je en zeiden: ‘Wat ziet Loekie er weer lief
uit.’
Maar we begeerden nooit je te kussen. Herinner je je rooie Greetje met haar
sproetengezichtje en haar peenhaar?
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Dat was je vriendinnetje en dan, lange Lotje, die zoo bleek zag, met blauwe kringen
onder haar grijze oogen en die zoo hard en valsch terugsloeg en krabde als we
stoeiden?
Rooie Greetje kusten we allemaal om beurten en op lange Lotje was altijd een
onzer heel kwaad of wanhopig verliefd.
En als we op 't strand zaten in een zandkuil, dan keken we naar de dikke beenen
van Greetje en naar de magere van Lotje, maar naar jouw beenen keken we nooit.
En als we toespelingen maakten, dan bloosde Greetje over haar sproeten heen en
Lotje en zij zeien dan, dat ze ‘stikten’ om iets, wat wij toch niet begrepen en dan
keek jij met je lieve sprookjesoogen naar die twee en naar ons en dan lachte je, zonder
te begrijpen en blozen deed je nooit.
O Loekie, a l s j e d a n e e n s g e b l o o s d h a d !
Dan waren we allemaal verliefd op je geworden!
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Je dansten zoo goed en zoo licht en gracieus en aldoor was er, als je danste een lach
op je gezichtje van vreugde, maar die met jou danste keek immer ernstig en heel
luchtig legde die zijn hand om je ranke lijfje en met voorzichtige vingertoppen
beroerde hij maar even je kleine smalle handje. Rooie Greetje was niet maatvast en
lange Lotje struikelde telkens over haar eigen beenen, maar we kietelden Greetje
onder het dansen en knepen in haar dikke armen en drukten haar lijfje stijf tegen ons
aan en Lotje hield onze handen zoo stijfgeknepen vast en ademde zoo warm in ons
gezicht, dat we dadelijk doodop werden en moesten wandelen om weer te bekomen.
Rooie Greetje had odeur, een sterke odeur van jasmijnen, waarmee ze ons
besprenkelde en die in onze kleeren bleef en die we na zoo'n avond nog inzogen in
bed met broeierige half koortsige vizioenen; Lotje had noch 't een, noch 't ander,
maar ze snoepte fondants, waardoor haar adem rook naar warme rozenolie.
Jij gaf ons altijd eau de cologne die koel maakte en verfrischte.
Loekie, a l s j i j b l o e m e n g e u r g e a d e m d h a d u i t j e f i j n e m o n d
of als jij ook een zoetbroeierige odeur speels gesprenkeld
h a d o v e r o n z e k l e e r e n ....
Dan waren we allemaal verliefd op je geworden.
Herinner je je die Engelsche meisjes, die eens op een avond in de danszaal kwamen?
Wij waren er dadelijk doodelijk van, lieten ons voorstellen, praatten met groote
inspanning Engelsch, vroegen telkens: ‘What do you say, miss?’ of zoo iets, omdat
we toch meestal niet verstonden, wat zij zeiden.
Dansen konden we niet goed met die meisjes; ze dansten zoo anders, gaven
onbegrijpelijke uitleggingen, hoe ze het in Engeland gewoon waren en we bleven
bij haar den ganschen avond, omdat het toch zoo interessant was en we keken niet
om naar jou en Lotje en Greetje. Tot de Engelsche meisjes eindelijk heengingen.
Maar toen weigerden Lotje en Greetje om nog met ons te dansen en toen we wat
verlegen naast haar gingen zitten, stonden ze op en gingen ze naar huis zonder groeten.
Jij bleef nog, jij was niet boos en je vroeg of 't niet lastig was geweest aldoor
Engelsch te spreken en je zei heel lief en sussend iets over lange Lotje en rooie
Greetje, dat ze 't zeker niet zoo erg meenden en wel weer goed zouden worden.
Maar ze meenden 't wel, die twee, ze negeerden ons dagen lang, tot we bloemen
gingen werpen in haar schoot, als we langs de plek kwamen, waar ze op 't strand
lagen met jou. Jij lachte en dankte en rook aan de bloemen, maar zij wierpen de hare
weg en vertrapten ze.
Toen gooiden we jullie zakjes pralines toe en marrons glacés. Jij ving ze weer op
en presenteerde.
Maar zij weigerden.
Tot we stil om waren geloopen, sluipend achter badstoelen en beiden verrasten,
juist toen ze ieder een marron glacé snoepten.
Toen sprongen we bij jullie in de kuil en toen ‘stikten’ Lotje en Greetje weer,
keken dan heel boos, zeien, dat we verachtelijke idioten waren en toen was 't weer
goed.
Jij Loekie, jij lachte zoo blij, omdat het weer goed was en je presenteerde ons
dadelijk uit elk zakje.
O, Loekie, a l s j i j t o e n o o k b o o s w a s w e g g e l o o p e n v a n 't b a l ,
a l s j e o n s o o k g e n e g e e r d h a d t e n o n z e b l o e m e n v e r t r a p t ....
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Dan waren we allemaal verliefd op je geworden.
Slechts heel even heb ik je gezien, maar mijn blik hield je beeltenis gevangen en ik
zag je nog, lang nadat je voorbij me was gegaan.
Met schmink en poeder en grimeerstiften en een matte belichting van roode
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lampions, zou je nog voor me kunnen verschijnen als dezelfde Loekie van vijf en
twintig jaar geleden.
Och, je blonde haar is verdonkerd en al even vergrijsd aan je slapen; je ooren zijn
zoo groot geworden en zoo bloedeloos vergeeld; je lieve lach is verstard tot een bête
grijns, je oogen zijn verzonken in grauwe kringen van kleine rimpels; je lippen zijn
versmald, verdord en daarachter schemert goud en het doode porseleinwit van valsche
tanden en de slanke lijnen van je lijfje zijn verstijfd tot hoekige magerheid.
Hoe zie je n u de wereld, Loekie?
Jij, kind, meisje, vrouw, die nimmer liefde kende!
Ik denk aan een appel, een schoone vrucht, die blozend hangt te wachten op
plukkershanden en ik zie den driftigen plukker, die sterk is en jong en ik zie zijn
witte tanden gretig bijten in het lokkende rood en ik zie zijn roode lippen begeerig
zuigen bij de sappige beten.
En ik denk aan een appel, een schoone vrucht, die blozend hangt te wachten op
plukkershanden.
En ze wordt geplukt met teere zorg en voorzichtig weggebracht, daarheen, waar
geen zon ze verder koestert en waar ze wachten moet tot de winter zal gekomen zijn.
Geen witte tanden bijten in haar blozend vleesch, geen roode lippen zuigen dorstig
naar haar sappen. Ze wordt verzorgd en bewaakt, maar de blos vergrauwt en in vale
rimpeling gaat de begeerlijkheid verloren.
Dan eindelijk....
Och Loekie, het is zoo wreed onoogelijk die dorre verrimpeling van wat eenmaal
schoon was en begeerlijk.
De danszaal, de avenue, het strand en de zee, dat is alles gebleven en ook nu liggen
er in de zandkuilen de lachende en stoeiende knapen en meisjes en ze hebben hun
kleine leed en hun kleine vreugde als wij, en de kinderen van rooie Greetje en lange
Lotje en mijn kinderen, die doen, gelijk wij plachten te doen in onze dagen.
Maar Greetje en Lotje en ik en de anderen, die hebben het leven verkend, wij
weten van veel leelijke en mooie dingen, wij begrijpen een groot verdriet en een
groote vreugde, we behielden wat van beiden, maar van de vreugde het meest en
daarom lachen we, al is het soms met wat weemoed, bij het terugzien van al die oude
dingen, die herboren werden en altijd weer opnieuw zullen terugkeeren, ook later,
veel later, als jij en ik en de herinnering aan ons allen vervluchtigd is in de onzichtbare
ether van het eeuwige.
De danszaal, de avenue, het strand en de zee, die bleven en veranderden niet.
Mijn god, maar j i j , Loekie, ben j i j h i e r o o k g e b l e v e n ?
Ik gruw van je!
Waarom bleef jij hier? Waarom waar jij hier nog rond en moet ik jou telkens voor
mijn geestesoog zien, als een fade, verlepte, geurlooze bloem in dezen frisschen
bloeienden tuin mijner herinneringen?
Waarom verdwijn je niet? Wie heeft er nog vreugde aan jouw verschijning?
Och Loekie, wat ben ik daar hard en zelfzuchtig.
Jij arme, zou je n u wel eens schreien als je kinderen ziet flirten op het strand of
als je felle jalouzie bespeurt bij die meisjes of knapen of als je bloemen ziet toewerpen
en vertrappen of den lach hoort en de blijde uitgelatenheid der verzoening?
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Loekie, Loekie, zou er dan n u iets in je komen, dat je keel dichtknijpt van stil,
stil gedragen leed, van schrijnend heimwee naar 't voorbije?
Je bent langs me gegaan en voor alles houd ik vast de wreede onoogelijkheid van je
verwording.
Loekie, arme Loekie, mijn deernis met je is zoo groot.
Maar ik hoop je nimmer weer te zien!
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Schetsen van ontrouw,
door Emmy van Lokhorst
De kus.
Op het zilverig-schijnend damast lagen ranken roode bloemen, het fel-roode even
getemperd door luchtig groen. Daartusschen flonkerde het zilver en tintelde de
goudkleurige wijn in het slank en hoog op den dunnen voet staand kristallen glas.
Twee kleine roode lampjes waasden hun gloed over de tafel.
Het dienstmeisje had het dessert gebracht en de cigaretten gereed gezet.
Geruischloos sloot ze de deur en de drie aanzittenden leunden achterover in hun
stoelen, terwijl het gesprek stokte.
Ester zag even rond; er was een fijn-roode gloed over de tafel, die feestelijk in de
schemerige kamer stond. De haard brandde getemperd, om de eerste herfstkoude te
verjagen. Zij bewoog even de schouders in behaaglijkheid. Toen merkte ze dat het
gesprek ophield en met noodigend gebaar hief ze haar hand:
‘Bart, geef mij je bord, laat ik je nu eens bedienen.’ Toen ze het hem weder
aanreikte, haakten hun blikken even aan elkaar. Verward greep Ester naar het bord
van haar man.
‘Dolf, zal ik maar geven?’ Haastig bediende zij ook zichzelve van de blanc manger
en vatte toen het gesprek weer op.
‘Jullie zijn volstrekt niet zulke antipoden als het wel lijkt,’ zei ze, de vingerkom
om en om draaiend en onderwijl kleine hapjes nemend. ‘Dolf staat niet zoo vast in
het leven als jij, Bart, maar dat komt waarschijnlijk doordat jij physiek veel sterker
bent. Maar in het specifiek manlijke hebben jullie heel veel gemeen.’
‘Bedoel je gemeens?’ onderbrak Dolf.
‘Flauw,’ zei Ester, zijn hand, die hij plagend op de hare had gelegd, even drukkend.
‘Maar,’ kwam Bart's diepe stem, ‘ik wou wel, dat je dat specifiek manlijke nader
omschreef, Ester, wat bedoel je daarmee?’
‘Ik bedoel datgene, wat er van je overblijft, als je de algemeen menschelijke dingen
wegdenkt,’ zei Ester vaag.
‘Dat maakt me niet veel wijzer. Het is juist buitengewoon belangwekkend te weten,
wat jij het specifiek manlijke in ons noemt,’ hield Bart aan.
‘Ik.... ja, dat is moeilijk.... hoe zal ik zeggen, de houding die je aanneemt tegenover
een mooie vrouw....’
‘Dus mijn houding tegenover jou.’
‘Dank je. Ja, eigenlijk wel, zeker, bijvoorbeeld je houding tegenover mij,’ zei
Ester, haar hoofd in den nek werpend.
‘Maar kindje, Bart zal toch wel eenigszins anders tegenover je staan, dan ik,’
merkte Dolf op.
‘Ja natuurlijk. Maar ik bedoel de houding van Bart tegenover mij en van jou
tegenover Bart's zuster bijvoorbeeld. Och, der langen Rede kurzer Sinn is: de
veroveringszucht, het zichzelf relief willen geven tegenover het andere geslacht. Ik
herinner me,’ Ester lachte tokkelend, ‘hoe ik zoo op mijn twintigste jaar idealen had
over de “huwelijkstrouw” en zoo. Dolf heeft mij daar vollediger kijk op gegeven.
Och, die trouw, dat is zoo'n schijnding....’
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Bart's zware lach overstemde haar. ‘Je bedoelde daarstraks met die overeenkomst
tusschen Dolf en mij dus eigenlijk, dat wij beiden don Juans zijn?
‘O’, zei Ester gerekt, ‘daar moet je niet om lachen! De moderne maatschappij
brengt bijna geen don Juan's meer voort’.
De beide mannen lachten nu daverend. Ester hief haar kleine witte hand op.
‘Een don Juan, - maar een wèrkelijke, - is de meest grazieuze en tevens meest
manlijke man, dien ik me denken kan. De moderne mannen besteden heel weinig
aandacht aan de liefde. God, wat is er voor
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een vrouw heerlijker dan een man te ontmoeten voor wie de liefde werkelijk het
allerhoogste, het allerbelangrijkste is in het leven....’.
Dolf greep haar gesticuleerend handje weer. ‘Je hebt volkomen gelijk kind, en ik
ben er van overtuigd, dat Bart zeer gestreeld is met de overeenkomst, die je op deze
wijze tusschen hem en mij opmerkte’, hij lachte, toch haar even plagend in de wang
knijpend. Toen hield hij Bart de cigarettenbeker voor: ‘Broeder, rook’.
Bart nam verstrooid een cigaret en zei toen, opeens Ester aanziend:
‘Je bent een bijzondere vrouw, Ester. Je durft de liefde aan. In Holland bestaat dat
bijna niet. Daar beteekent liefde een dagelijksche sleur of hoereeren. Zooals de groote
liefdevrouwen leefden, zoo zie jij het leven. Het is een groote kunst, ja eigenlijk de
eenige en allermoeilijkste kunst, om lief te hebben, om de liefde in alle verschijningen
te herkennen en te dienen....’
Weer zagen zijn sterke oogen haar aan en hielden haar blik vast.
‘En daarbij alle waanwijze moraal, waarmee je opgroeit, overboord te gooien en
je eigen godgelijke leven te leven.’
‘Ja, maar.... begrijp me goed, Bart’, viel Ester hem in de rede. ‘Ik bedoel niet de
ontrouw te verheerlijken, maar de schijntrouw van de eenige ware trouw, de trouw
aan je eigen persoonlijkheid, te onderscheiden. En alleen als je trouw aan je zelf bent,
kun je in het eenig-ware huwelijk trouw aan je echtgenoot zijn. Zoodra je niet meer
trouw aan je man kunt zijn, is het huwelijk gebroken en dus is het dan geen ontrouw
meer....’
Dolf stond op. ‘Kindje, pas op, dat je niet met woorden gaat spelen’, zei hij ernstig.
Maar Ester zag hem schalksch aan: ‘Dat is beter dan met mannen spelen, Dolf.
En ik moet ook een zijde aan het leven hebben waar ik ergens mee spelen kan. De
Hollandsche loodzware ernst zou me anders heelemaal verstikken....’
Ze sprong op. Het oranje-voile japonnetje golfde luchtig om haar slank figuurtje.
‘En nu hebben we lang genoeg geboomd over principes en andere dingen, waarover
je eigenlijk zooveel niet praten moet. Nu gaan we gezellig hiernaast in luie stoelen
zitten. - Kom Bart, geef me je arm.’
Dolf stak de lange witte kaarsen aan die op den schoorsteen stonden. Voor het
open vuur stonden de lage stoelen. Bart schoof er een aan dat Ester erin zou gaan
zitten. Ze bleef echter staan en keek peinzend naar de kaarsen. Het walmig
vuurschijnsel deed haar oranje kleed een vlam schijnen, die hel en wild opsloeg in
het kamerdonker.
Bart keek naar haar. Zijn mond trok even en zijn oogen stonden strak. Hij legde
zijn handen op haar schouders en wilde haar neerdrukken in de stoel. Ester keerde
zich heftig om en zag hem aan.
Haar oogen staarden wijd-open hem aan uit haar gebogen hoofd. Het oranje
sproeide weerschijn in haar donker vonkende oogen. Toen, zich herstellend, ging ze
langzaam zitten in den lagen stoel en strekte haar handen naar het vuur.
‘Ester, nu moet ik even die stukken in orde maken. Een half uurtje maar en ik ben
weer terug.’ Dolf wierp de lucifers waarmee hij de kaarsen had ontstoken in het vuur
en luchtig knielend, kuste hij Ester's handjes, die voor het vuur als van porcelein
leken.
‘Bart, ik zie je straks nog, hè? Adieu dan.’ Dolf's stappen gingen naar de deur, en
klonken dan verdoft in de gang en later de trap op naar zijn studeerkamer.
Ester zat roerloos in haar stoel gedoken.
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Af en toe knapte het vuur en brandde het hout knetterend op. Haar handen lagen
nu in haar schoot en haar donker hoofd was erover heen gebogen.
‘Ester’, Bart's diepe stem vulde plots de geheele kamer. Ze schrikte op.
‘Waarom ga je niet zitten, Bart. Kom, - hier tegen over me. Wil je nog rooken?’
‘Nee.’
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‘Maar ga dan toch zitten. Ik voel me anders zoo klein bij jou, als jij blijft staan’. Ze
lachte nerveus.
‘Ester’ - hij kwam op de armleuning van haar fauteuil zitten, ‘mag ik hier komen
zitten?’
Opzij gebogen keek ze naar hem op, zonder te antwoorden. Hetzelfde oranje
sproeien in haar donkere oogen verwarde hem.
‘Waarom schrikte je straks zoo, toen ik je in je stoel wou drukken, Ester?’ Hij
legde zijn arm op den stoelrug en boog zich over haar heen.
Zij had zich hersteld en zag hem strak aan. ‘Ik zou kunnen zeggen, dat ik niet
schrikte’, zei ze kalm. ‘Maar verbergen geeft niet. Ik kan het veel beter me opeens
bewust maken. Je hebt een sterk-lichamelijken invloed op mij, die me aantrekt en
afstoot tegelijk.’
‘Je hoùdt niet van mij Ester. Je houdt met je heele wezen van Dolf.’
‘Ja.’
‘En toch heb ik een sterk-lichamelijken invloed op je. Is je liefde voor Dolf dan
zoo platonisch?’
‘Ik erken geen platonische liefde.’
‘Wat is dan hetgeen je in mij aantrekt, Ester? Is het.... de verboden vrucht?’
‘Je hebt gehoord, wat ik straks zei over trouw en ontrouw,’ zei ze kort.
‘Ja, dat heb ik gehoord. Maar het is de vraag hoe ver je gaan kan, zonder de ontrouw
te bereiken....’
Ester richtte zich op. ‘Van schipperen hou ik niet. Ik ....e, Dolf weet precies alles
van mij. En ik wil ook tegen jou eerlijk zijn.’ Ze boog zich naar hem toe en staarde
hem aan. ‘Als ik met jou flirt, doe ik dat terwille van Dolf. Omdat hij dan mij als de
begeerlijke vrouw ziet. En dat wil ik. Nooit, nooit genoeg kan ik door hem begeerd
zijn. - Begrijp je dat, Bart?’
Hij keerde zich af en kneep zijn handen samen. Toen, onverwacht, zag hij haar
sterk in de oogen.
‘Je bent wèl eerlijk, Ester. Er is iets duivelsch in jou! Nooit heb ik zoo sterk het
Carmen-achtige in je gevoeld. Maar’, hij boog zijn gezicht tot vlak bij het hare, ‘als
je dan zoo koel en welbewust met mij flirt - waarom schrikte je dan daareven, toen
ik je aanraakte?’
Ester's opgerichte gestalte dook ineen. ‘Ook dat wil ik je zeggen’, kwam haar stem
langzaam. ‘Omdat het spelen met vuur soms schroeit. En omdat het simuleeren van
niet-bestaande gevoelens soms de weg is, om tot die gevoelens te komen.’
‘Je begeert mij, Ester,’ zijn stem fluisterde bijna.
‘Er is iets wonderlijks in de verhouding van elke man en vrouw. Dolf geeft mij
alles, alles, en voor niets ter wereld zou ik hem pijn doen. Daarom beheersch ik mij’.
‘Maar dàt wat je beheerscht, dat is je verlangen naar ontrouw’.
‘Née’. Ze wilde opstaan, maar hij drukte haar neer.
‘Nu zal ik je wat zeggen, Ester, je sprak van ontrouw. Maar je kent de ontrouw
niet. Je hebt je met je heele wezen weggegeven aan Dolf. Maar om je nòg vollediger
aan hem te geven, moet je de ontrouw hebben gekénd en overwonnen’.
‘Ik héb de ontrouw gekend. Als jij mij aanzag, dan was ik.... ontrouw’.
‘In droom, maar niet in werkelijkheid’.
‘Dat is hetzelfde’.
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‘Dat is niet hetzelfde. Ik wil, Ester, dat je de ontrouw verwerkelijkt’, - hij zag haar
onverschrokken aan, toen ze in een gebaar van afschuw hem wegstootte.
‘Ik w i l het, Ester. Of.... ben je bang - je man te verliezen? Hij is aan je gebonden
met lijf en ziel, maar jij niet aan hem, want je lichaam heeft andere begeerten. Ik zie
het in je oogen, als je mij aanziet - ik wil het nu.... voèlen, voelen in je zoen’.
‘Née’.... Ze gilde het uit en gleed onder zijn handen weg. Haar handen voor haar
borst ineengekneld stond ze voor het vuur. ‘Ik w i l niet, versta je’, hijgde ze, ‘ik hou
van Dolf, alles is alleen voor hem,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

306
ik kan hem geen pijn doen, ik hou zoo van hem, van hem, van hem alleen, hoor je’.
‘Je hoeft van mij niet te houden. Ik wil je alleen kussen. Je liefde wil ik niet. Alleen
de fijne wellust van de ontrouw. Je hoeft mij niets te geven, alleen wil ik je lippen
hebben, - éen minuut, en je borst tegen mij voelen - éen seconde, Ester.... je heele
leven voor hem, maar een seconde je lichaam voor mij’ - hij greep haar handen en
trok haar aan zijn borst. Willoos liet ze hem begaan. Zijn lippen grepen de hare.
Duizel-wilde minuten gingen voorbij.
Toen rukte ze zich los en rende naar de deur. Maar Bart was haar voor.
‘Waar ga je heen?’
‘Naar Dolf’.
‘Bedenk, dat je hem liefhebt, Ester’.
‘Daarom juist, daarom juist. Alles zal hij weten’.
‘Dan heb je hem n i e t lief’. Kalm en als gestold waren zijn trekken. ‘Luister naar
mij, Ester. Ik weet dat het hoogste goed voor Dolf is, zijn liefdetrots, het weten, dat
jij geheel voor hem bent. En nu wil je hem ongelukkig gaan maken, door hem dat af
te nemen. - Waarom? Om je zelf te ontlasten van een valsch schuldbesef’.
‘Geen schuldbesef. Ik erken geen schuld. Maar het besef, dat hij dit niet zou weten,
zou tusschen ons staan. Als het hem pijn doet - goed! Beter dan dat hij het niet weet.
Hij zal mij dankbaar zijn. En bovendien: ik wil scherp de grens trekken. Als ik mezelf
niet belet, een dergelijke scène tot herhaling te laten komen, dan... dan... Er is een
machtige bekoring in ontrouw, maar mijn liefde is grooter. Ik hoor Dolf komen, ga
nu heen en laat me met hem alleen’.
Bart zag haar aan. ‘Wil je mij een hand geven, Ester? De hand van de
kameraadschap?’
Zwijgend legde ze haar handje in zijn groote hand. Toen ging hij. Ze hoorde hem
haastig de trap afloopen, terwijl Dolf van boven kwam. Toen de voordeur dichtsloeg
kwam Dolf binnen.
‘Is Bart weg?’
‘Ja. Dolf kom hier zitten. Ik moet je wat vertellen’.
‘Ik weet het, kind’.
‘Wat weet je?’ Haar stem beefde, terwijl ze naast hem knielde en in het nestje van
zijn armen kroop.
‘Ik weet, dat mijn vrouw mij boven alles liefheeft’.
‘Dolf, ik ben je ontrouw geweest’.
‘Klein meisje! Heeft hij je gezoend? Ja? En toen?’
‘Toen.... niets. Toen wou ik naar je toe, om je alles te zeggen en bij je te zijn’.
‘En was de ontrouw toen voorbij?’ Hij hield haar hoofd tusschen zijn handen en
zag haar oneindig-teeder aan. ‘Je kent de ontrouw niet, kind. Je had daarstraks gelijk.
Zoodra ontrouw bestaat, is er geen liefde meer. Zoolang er liefde is, kan er geen
ontrouw wezen. Dat je dadelijk naar mij toe wilde, en je gezicht toen ik binnen kwam
- dat is voor mij de zekerheid, dat de groote liefde ongeschokt, ja zelfs versterkt is,
mijn vrouw’.
Een stilte daalde over hen. Hij trok haar op zijn knieën en leunde haar hoofd tegen
zijn schouder.
‘En’, kwam zijn stem diep uit zijn borst, ‘vertel mij nu iets van de feiten. Was
het... was het naar?’
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Ze hief haar hoofd en zag hem aan. ‘Het was niet naar, ik.... laat ik het nu maar
niet zeggen....’
Een pijn trok even over zijn gezicht. Ze zag het en, zich wild aan zijn schouder
werpend, begon ze woest te snikken.
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Zang van Maria Magdalena,
door Annie Salomons.
Ik kon uw hart niet vinden,
Ik sloot mijn hart u toe,
O, gij, mijn laat-beminde,
Dien 'k overal kon vinden,
Maar 'k wou niet weten hoe.
Ik zocht in alle landen
Een mond voor mijnen mond.
Ik zocht naar sterke handen,
Maar 't immer doelloos branden
Bood niets, dat blijvend bond.
Ik meende 't heil te grijpen
Door tartend-trotsch te zijn:
Ik zag mijn vruchten rijpen,
Ik kon hun trossen grijpen:
De smaak was smaad en pijn.
Ik hing met heetë oogen
Aan iedren nieuwen droom.
Het heeft mij àl bedrogen,
En altijd nieuwe logen
Groeide aan mijn levensboom.
Toen, op een stillen morgen,
Is er iets losgegaan.
Mijn kleed van wensche'en zorgen
Heb stil ik afgedaan.
Ik mocht opnieuw beginnen
In 't nieuw-gewasschen licht;
Toen kon ik u slechts minnen,
Mijn eigenwil viel dicht.
Ik kan slechts u beminnen.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Jac. van Looy, Jaapje, Amsterdam, S.L. van Looy, 1917.
De Jaapje-fragmentjes, die weinige maanden na het begin van den oorlog in den
Nieuwen Gids begonnen te verschijnen - en sindsdien de fleur en vreugde, de
beweeglijke wimpel aan de stillere vlag, van iedere aflevering waren - zijn thans
verzameld in een bundel. Jaapje was dood - dus kon Jaapje herleven! Zijn ‘einde’
was heel onverwacht geweest, en ons allen wat rauw op het lijf gevallen. Waarom,
Jacobus van Looy, moest Jaapje dood? Wat is dat plotseling voor een luim van u
geweest; waarom niet verder van hem verteld? Hadt ge er plotseling genoeg van?
Waarom? W i j volstrekt niet! W i j hadden veel méér willen hebben dan die één of
twee jaar van zijn leven, w i j hadden hem niet in de steek willen laten bij ‘negen en
een verrel’, wij hadden hem een groote jongen willen zien worden, een jongen die
in een vak gaat, bijv. zettersmaatje wordt en, wat later nog, heuschelijk vrijt met een
grooter Leentje of een ouder Marijtje Verkruisen (want de vrede was immers weer
geteekend; zij ‘had zich voor Jaap bekeerd’). Was het, o Jacobus van Looy, omdat,
of dóórdat, de schilder weer zoo machtig in u werd, zoo overheerschend, dat Jaapje
plotseling opgeruimd moest worden, en enkel uw wonderlijk-mooie bloemen, die
oude liefde van den ‘gast’ uit ‘De Nachtcactus’ mochten blijven groeien en bloeien
in uw wonderlijk rijk hoofd?
Of, o gij oolijke Van Looy, óf vergissen wij ons (en schrikt gij een weinig, nu gij
dit hier leest), óf heeft Jaapje nog wel degelijk ‘den dag gehaald’, is hij weer beter
geworden, als door een wonder - het wonder is u zoo vertrouwd! - Of is de titel
‘Jaapjes Einde’.... maar een titel voor een ‘behoorlijk’ einde aan uw boek en.... nu
ja.... gij wilt niets vast beloven, maar later.... gij zijt pas twee-en-zestig.... vóór gij
twee-en-zeventig wordt kan er nog véél gebeuren! Et encore! Met welke woorden,
vol levenskracht, eindigde niet de droom van den gast des hoveniers! Oolijke Van
Looy, heb ik uw toeleg doorzien en.... moeten wij den moed maar niet verliezen?
Maar neen, in ernst, zóó kan men zich niet afmaken van zijn held! Stel je voor,
Van Looy, dat ik zóó een roman schreef. Na allerlei tribulatiën vat de hoofdpersoon
kou, of eet vijf-en-twintig onrijpe pruimen, en sterft! Wat zou de critek (de vreeslijke!)
daar wel van zeggen? (Waarachtig, 't is bijna tempteerend het eens te beproeven!)
Nu ja, ten slotte vatten wij allemaal kou of eten te veel pruimen! Zelfs Don Quichotte
stierf op zijn bed. Niet alle helden, en zeker geen Jaapjes, vallen in het duel of door
moordenaarshanden, gelijk Hamlet en Macbeth, u welbekend. Ook Romeo's zelfmoord
ware hier nauwelijks ‘aangebracht’ geweest (een germanisme, Charivarius, betrap
me!) Maar toch! Helden in boeken hebben niet het recht te leven en te sterven als
gewone ‘stervelingen’. Zij mogen zóó maar niet doodgaan. Zij mogen vooral geen
kou vatten of overreden worden. Een afgestormde schoorsteen behoort náást hen
neer te ploffen.
Het komt niet te pas, Van Looy! Dat ging nog voor Eugène Sue of Alexander
Dumas père! Die konden zich de luxe permitteeren, een held te laten vallen onder
weg, te laten sterven aan buikloop of liefdesmart of omgestormde schoorsteenen. Zij
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hielden er genoeg over. Maar gij hadt er nu momenteel maar één, één kleintje, één
Jaapje, een schat-van-een-jongen met zijn

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

309
rooie haar, zijn branie, zijn Leentje, zijn sprinkhaan. Gij hadt voorzichtiger met hem
moeten omgaan! Bedenk toch, waar zoudt ge zoo gauw een nieuw Jaapje vandaan
kunnen halen? Gesteld dat u nieuwe avonturen van hem te binnen schieten, wat dan?
Of krijgen wij dan een t w e e d e , z e e r v e e l v e r m e e r d e r d e d r u k van Jaapje,
evenals van P a n ? Maar wat moeten wij dan doen met den eersten? O gij, mannen
van tachtig, gaat werkelijk rücksichtlos met uw lezers om!
Neem er nu nota van, Van Looy! Onthoud het, alles wat ik u, hierboven, heb
geleerd. Of, zoo waar, mijn jongen, je zult ten eenenmale mislukken in de
romanschrijverij!
‘Jaapje’, als ik mij niet zeer vergis, is een van de weinige goeie dingen die wij aan
den oorlog te danken hebben. Het was misschien een beetje flauwhartig, maar wij
hebben er allemaal mee gesukkeld in 't begin. Er waren er die in 't geheel niet schrijven
konden, zich niet verdiepen in de rampzalige wereld om hen heen, niet uiten hun
angstig levensgevoel, hun sombere gedachten over heden en toekomst. Weinigen,
als Van Looy, waren zoo wijs, zich uit hun heden weg te droomen in hun verleden.
Hij deed het, bijna dadelijk, en met groot succes. Hoe wist hij zich te abstraheeren,
hoe zich te concentreeren op dat lang geledene - waar zooveel innige poëzie, zooveel
schoonheid in was.
Bega ik een onbescheidenheid? Zouden er werkelijk lezers zijn (ik zeg l é z e r s !)
die in Jacobus van Genderen geen anderen Jacobus hebben herkend? En in Jaapjes
weeshuis niet het weeshuis uit ‘De Nachtcactus? En dan het ‘kinderpad, ziekepad,
schoolpad, regentenpad’? En Rudolf ‘die naar zee was gegaan, een lange slungel, de
jongens noemden hem Stoop’? En Leentje ‘met haar lang korenblond haar’? Kom,
ik kan het mij niet denken. En trouwens, à la bonne heure, het leven van een groot
schrijver is een openbaar leven, de ijverige heeren van de litteratuurgeschiedenis
zullen er later nog wel véél meer in komen te wroeten en te wurmen. (Wat zullen ze
‘vragen naar de bekende weg’, wat zullen ze weer slecht lezen; menschen, ik zeg het
je nu al vooruit, het stáát er, allemaal, gedrukt!) Maar ja, je durft er tegenwoordig
bijna niet van te spreken, want bij den opa van Huet, den opperst wijzen
redacteur-criticus in groot (and greater!) Nederland, bestaat een aversie van het
auto-bio-graphische (let op de ph, ik schrijf om den bliksem geen Kollenwijnsch) en
dat is kwaad. Zoo'n groot (-nederland) man, die zelfs Dickens op de schouders kloppen
kon (al moest hij tóen toch wel even op zijn teenen gaan staan!) is in staat je in
opspraak te brengen vóór je zelf goed weet wat je gedaan hebt. Fluisteren wij dus,
misschien hoort-ie 't dan wel niet! Maar, lieve vrienden, als wij onze hoofden dan
bijeen gestoken hebben, zegt mij eens: kan álles in onze volle bollen wel phantasie
zijn? (Ik bedoel: phantaisie! Hij moest het t ó c h eens hooren!) Is de herinnering wel
zoo volkomen buiten te sluiten? En ja, er is meer (maar steekt uw hoofden nóg wat
dichter bij) schreef eigenlijk óóit wel iémand iéts (zelfs in ons heerlijk groot
Nederland) dat niet eenigermate auto-bio-graphisch was? (Ik denk aan oude dagen,
vermeld in vergeelde Kronieken, toen ook de novellist Frans Coenen nog onder de
levenden was). Laat ons verder vragen. Wat is er, dat inniger in ons binnenste ligt
ge-bed dan de dingen onzer herinnering? Probeer eens iets te ‘verzinnen’, lieve lezer!
Ver-zinnen, ver-beelden, dat is beelden geven, een zinnelijk bestaan, aan uw
gedachten, uw gemoedsleven. Waar haalt ge uw beelden vandaan? Bekijk ze eens
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goed! Maar die hebt ge immers v r o e g e r a l e e n s e r g e n s g e z i e n ! Verzinnen
uit het pure niets, uit de opene, ijle ruimte - maar dat bestaat immers niet!
En denk dán aan zulke fijne, teere, subtiele ‘dingen’ (hiér is dingen te lomp! Wat
dunkt u van ‘dingsigheden’?) als die van onze jeugd, als de dingen van het kind, zijn
on-
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bewuste gevoeltjes, zijn nauwelijks bewuste gedachtetjes, zijn heelemaal instinctieve
doeninkjes! Zou er iemand bestaan die ze blazen kan, uit den wind en het stof van
den weg? Zou er soms eentje zijn, die ze kan reconstrueeren met logarithmen of met
eenheid van tegendeelen? De ‘phantaisie’, aha! is dat een een tooverstaf, en gaat het
met hokus, pokus? Waarachtig, ik herinner me de kermis óók nog goed - Bas kwam
ook in Rotterdam op de Beestenmarkt - maar zoo iets bijgewoond heb ik nooit. Noch
‘in de boeken gevonden’. Alles, álles, wat ik ooit over kinderen gelezen heb - het
goede, het mooie dan! - ik heb het voor herinnering gehouden. Maar vooral het
allermooiste, het allerinnigste.
‘Jaapje’ k á n alleen herinnering zijn. Herinnering levend door verbeelding! Want
verbeelden is niet scheppen uit het niet, verbeelden is het zich helder, scherp, kleurig,
levendig voor oogen, luid-klinkend voor ooren, sterk geurend voor de neus, maar
vooral warm in 't gemoed kunnen brengen van de ‘dingen’ waaraan wij denken,
waarvan wij droomen. Verbeelden is géén hokus-pokus, verbeelden is zielskracht,
verbeelding is hoogste werkelijkheid.
Nu gaan we ‘Jaapje’ nog eens samen doorkijken. Komt allen hier! Niet meer fluisteren
kan ik nu, waarachtig! Die drommelsche Van Looy, die vroeger altijd zoo moeilijk
heette, zoo ‘litterair’, heeft nu een boek geschreven, dat voor de eenvoudigsten, de
onlitterairsten verstaanbaar is (eigenlijk zijn z'n vorige boeken dat ook wel, maar nú
nog niet misschien; de menschen moeten éérst nog meer ménschen worden, en dan
nog: l e e r e n l e z e n !)
Kijk daar staat ‘Jaapje’ aan de ‘Sint-Nikolaastafel’, in den koekebakkerswinkel,
met Koos, zijn zusje. Hij mag het zelf zeggen wat hij hebben wil voor de centen van
Door, zijn ‘groote’ zuster. Ja, hij mót het zelf zeggen, herhaalt ze maar aldoor, bazige
Koos. Och, als hij het maar wist! Maar hij is zoo verbijsterd door de veelheid en de
schittering. Hij wijst maar naar iets voor zich uit. Koos doet het woord, en zie, vóór
hij een beetje tot zichzelf begon te komen en ging onderscheiden, is Jaapje den winkel
al weer uit. Koos heeft van allerlei voor hem in een zakje. Maar hem is ‘het huilen
nader dan het lachen.’ Jaapje heeft kennis gemaakt met ‘het verhevene’ met dat wat
hij niet áánkon in zijn aanschouwing. En wij hebben het kind gezien, het kind in zijn
wel meest essentieele wezen: de verbijsterende bewondering.
Het tweede teekeningetje heet: De Sprinkhaan. Daar zien we het kind en den dood
samen. Cranach zou het met een geraamte gedaan hebben, Van Looy zet Jaapje naast
zijn gestorven grootvader en laat hem vervolgens een stukje pik gappen, voor zijn
sprinkhaan, uit grootvaders schoenlapperskamertje.
‘Het Bewogene’ begint prettig, Jaapje kan vliegen. D.w.z.: in zijn droom, maar
dat doet er nu niet toe. ‘Het was zoo lekker geweest’....
(Blz. 25). ‘Wanneer je doodstil liggen bleef, ging je misschien weêr vliegen. Stil
moest je blijven liggen, want als hij Dolf wakker maakte, trok die hem aan zijn
beenen. Dolf was een sarduvel, ieder was bang voor hem, hij klikte, hij mocht alles
doen, omdat zijn vader verdronken was en hij met zijn éénde jaar in het Huis was
gekomen en door de moeder met pap was opgevoed. Daarom mocht hij alles doen;
nooit zou hij Dolf vertellen dat hij gevlogen had. Een overgroot gevoel benauwde
Jaapje nu hij recht tegen Dolfs rug aankeek, wacht maar, hij zou hem wel eens een
klap voor zijn kanis geven.
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In 't hoofd van Jaapje stookte het treiterige wijsje waarmede zij hem van morgen
woedend hadden gemaakt. Jaapjes oogen wiebelden naar het donker heen. In het
witte portaal had hij gestampvoet, hij had de muur geslagen met zijn handen, je kon
het Huis niet uit. Dan hadden ze nog harder gezongen, geloopen heen en weêr,
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achter Dolf aan, hansie-sokke, houdend mekaâr bij de boezelaars vast:
Rooie vos,
Laat je me los,
Laat je me leven,
Ik zal je een klap voor je kanis geven.

Je kon het toch niet helpen dat je haar was rood, het was geen mensch zijn schuld,
had Machje zelf gezegd toen zij op zijn huilen was afgekomen. Ze had zijn neus
afgeveegd en ze had gezegd: ‘er is zeker onweêr aan de lucht, is me dat een spektakel
maken’.
Wat dít is? Dit is de kindersmart, lezer, waarmee gij misschien, in uw lectuur
tenminste, nog nooit zoo innig, en op zoo ongevoelerige wijze, hebt kennis gemaakt.
En na de smart komt in dit hoofdstukje de schrik, de angst - een onweer, in den nacht;
de weezenmoeder die uit den Bijbel leest. ‘Jaapje verstond van de donkere woorden
niet veel; hij hoorde de klagende stem van de dorre vrouw, waar opgespalkt zijn
oogen vervaard naar keken’.
Daarna de ‘Feestdag’ (ter eere van de nieuwe Regentessen) en dan ‘De Nieuwe
Regentes’ zelf. Ze komt kijken naar het wasschen en verschoonen der kinderen. Dat
heeft ze den vorigen Zaterdag ook gedaan, en toen... toen is er iets heerlijks gebeurd,
‘de nieuwe Regentes had hem over zijn hoofd geaaid en door dat groote feit was hij
de gansche week zoo sullig gebleven’. (bl. 52.)
‘Het was verleden week geweest, op Zaterdag, terwijl zij in de tobbe moesten en
nu hoopte Jaapje zeer, dat ook vandaag de Regentes weêr eens zou komen kijken.
Het water was al goed. Daatje vouwde haar boezelaar om, stopte de punt tusschen
de schorteband, dan knielde ze op de dweil en leî de boender klaar en smeerde groene
zeep over de doek om vette sop te maken. ‘Vooruit!’ zei Daatje en Kareltje Borkelo
sjorde zijn hempje over zijn hoofd en stond in zijn ‘bloote pierewiet’, maar durfde
er toen niet in. ‘Vooruit!’ zei Daatje weêr en Kareltje stak zijn teenen over den rand
en piepte ‘au!’, maar ‘'t is gezond’, zei Daatje en dadelijk was hij erin met zijn ronde
buikje, waarin het rare toetje van je navel is en kwam er rood weêr uit. Daatje plaste
en boende, ze riep weêrom als moeder wat over die ‘turfvoeten’ zei; haar arm met
het rooie mouwtje drukte ruggen en hoofden, ze wroetelde overal en als er eentje
schoon was en kletsnatte stappen buiten de kuip kwam maken, stond de moeder met
een laken klaar en dan droogde de moeder je af, zoodat je haast op de grond viel.
Jaapje liet telkens zijn beurt voorbijgaan. Bertus en Dolf gingen eer in 't bad; hij zag
Bram Steffelaar de tobbe instappen, boven zijn korte been een holletje was*) waarin
je een stuiter kon stoppen en Piet Tersteeg die had een ‘kippeborst’. Voor Jaapjes
talmen zoo, bewogen de rare botten en schouderbladen; bij den eene waren ze dik,
bij den andere zakten ze laag met hoeken. Het zeepsop werd hoe langer hoe vetter,
je zag niet meer de beenen en er werd nog een heele emmer warm bijgestort en wat
koud water ook, toe hij er middenin zat, op 't draderige hout van den bodem. Jaapje
was erg wit over zijn lijf als alle roodharige kinderen die zomersproeten krijgen en
terwijl hij te proesten en te knijpoogen zat, begon het water onder hem hard te plenzen,
*) Deze, veel bij Van Looy voorkomende, omzetting is mijn e e n i g e bezwaar tegen zijn stijl.
Waarom niet ‘was een holletje?’ Het rhytme?... ja, ja, maar... zoo'n omgezette zin krijgt iets
gezocht-verdraaids, onnatuurlijks, wat toch stellig ook niet de bedoeling zijn kan!
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zoo stil het werd in de kamer en hij wist dat de dame er was. Stijf zat hij in de tobbe,
zijn adem hokte en als een hemelsche stem verstond hij het zeggen:
‘Dag, moeder, dag, kin-de-ren!’
‘Hij voelde dat zij heel dicht bij de tobbe kwam staan, onderwijl Daatje alles veel
zachter deed met hem en toen hij het trekkerige water uitging, keek hij vervaard op
naar het vriendelijke gezicht van de dame.
‘Dat is Jaapje van Genderen’, zei de Regentes.
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‘Maar Dolf die zijn borstrok al aan had, zijn haar gekamd tot een kuifje, was naast
de Regentes gekomen.
‘Ik ben Dolf van der Sande’, zei hij.
‘Zoo, o!’ klonk de stem van de Regentes, ‘ben jij al bijna klaar;’ ze lachte tegen
moeder.
‘Altijd mevrouw zeggen, Dolfie’, zei de moeder; ze gaf aan Jaapje een duwtje,
omdat hij nakend was.
‘Jaapje afgedroogd, dribbelde naar zijn krib, waar al zijn schoone boeltje lag; nu
keek de dame hem zeker nooit meer aan en in zijn beklemming had hij zijn hemd
het achterste voren aangetrokken’.
Ik heb het citeeren weer niet kunnen laten. Maar zóó komen wij er natuurlijk niet.
Er zijn negentien fragmenten of hoofdstukjes. En het eene is al kostelijker dan het
andere. Ik zou waarlijk niet weten te zeggen, wat ik het allerbeste vind. Ja toch, ik
héb een voorkeur - maar die zeer persoonlijk is misschien. Na, gedurende dertien
hoofdstukjes, Jaapje in ‘het Huis’ en bij ‘groomoe’ te hebben bijgewoond, was ik
extra blij hem plotseling in ‘de wijde wereld’ aan te treffen. Hij heeft vacantie en
logeert buiten.
Jaapje staat graag te kijken ‘bij de slootkant langs den weg.’
En (bl. 169): ‘Wanneer daar Jaapje ‘uren lang’ gestaan had, voelde hij soms ijlte
in zijn lijf en leek iets te ontberen, hij begon te wrijven, zooals hij thuis zijn boezelaar
over zijn lijf kon loopen wrijven of ging van moeiïgheid eens zitten op het randje
gras. Dan hoorde hij heel andere vogels dan de musschen zingen in zijn hoofd, ja,
Jaapje leek wel dikwijls weêr heel klein geworden.
‘En denk je nou nooit meer es aan Leentje?’ had Koos gevraagd voor het
slapen-gaan en toen had Jaapje gezegd: ‘Ik geloof het wel’.
Waarom, of waardoor, ja waardóór is het nu eigenlijk dat ik dit alles zoo mooi
vind? Zou ik dat kunnen zeggen? Hoe komt het, dat ik zoo bizonder graag iets innigs
van kinderen lees? (Tot voor een jaar of vier zou ik geschreven hebben: dat w i j zoo
bizonder graag..., maar toen heb ik eens gemerkt, dat volstrekt niet álle menschen
graag over kinderen lezen, of hooren lezen; er zijn er, die het kinderachtig vinden
zich daarmee bezig te houden, kinderachtig en onbelangrijk; dat zijn de menschen
die zelf niets kinderlijks meer aan en in zich hebben, of ten minste niet wéten, dat
ze dat hebben, en het ook niet w i l l e n weten. Onuitstaanbaar vind ik zulke menschen.
Maar ze zijn er - tot schrik van de anderen! Flink zijn ze, flink en degelijk en
werkzaam, wat ik je brom! 'n Centen dat ze verdienen!)
Het komt dan, geloof ik, wel vooral door de mede-herinnering, de herkenning en
de verteedering. Allen zijn wij kinderen geweest - al zou je 't aan sommigen niet
zeggen! - en allen herinneren we ons dien tijd, met weemoed. Niet dat we toen altijd
zoo verschrikkelijk blij en gelukkig geweest zijn. Dat sprookje heeft uit! Dat leek
maar zoo, voor de anderen. Zoo onschuldig dan? Neen, zoo onschuldig waren wij
eigenlijk ook niet.
Maar wij waren onbewust. Wij leefden dichter bij het gróóte onbewuste. Wij
hadden er veel meer deel aan dan later. O, niet onschuldig zijn kinderen - hun
gewetentjes spoken al wàt erg! - maar heilig zijn zij, als de gekken, want zij hebben
geen oordeel des onderscheids. Juist dat waarover tóen onze gewetentjes zoo spookten,
verteedert ons thans zoo. Wij vinden het móói, dat heilige kinderlijke, dat
ongerept-natuurlijke, dat heerlijk onbewuste.
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Mooi, móói.. Vreemd woord, geheimzinnig woord. Er beweegt iets in ons, een
teer geluk, wij worden herinnerd aan ons liefste menschzijn, aan onze edelste natuur,
aan ‘het verhevene’ in ons. Wij begrijpen niet, maar wij bewonderen, wij genieten,
wij ‘vinden mooi’. Reus Zebedeus, inderdaad, ‘hier is ze geweest!’ Alle groote
kunstenaars zijn kinderen, hun leven lang. In Jac. van Looy, den twee-en-zestig-jarige,
leeft nog altijd Jaapje!
H.R.
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Th. van Hoytema †.

TH. VAN HOYTEMA

†.

Niet geheel onverwachts kwam de tijding van Hoytema's overlijden; wie hem van
nabij gekend hebben wisten dat zijn kwaal hem langzaam maar zeker sloopte, dat
hij telkens en telkens minder werd, zich moeilijker kon bewegen, het werken hem
haast onmogelijk werd; maar dat zijn taaien volharding hem steunde. En voelde hij
zich even in staat tot teekenen, dan fleurde hij weer wat op, zóó, dat terwijl hij de
laatste maanden in Voorburg werd verpleegd, hij nog de zwart-teekeningen voor zijn
kalender kon maken.
Als een laatsten afscheidsgroet, zullen deze bladen onzen wand sieren en
herinneringen wekken aan de vele kalenders die iedere maand opnieuw getuigden
van Hoytema's fijnen en kostelijken humor. Want ondanks zijn ziekte bleef zijn zucht
tot spotternij levendig, vermaakte hij zichzelf met de zotternijen die hij in de randen
van zijn kalender toekende, waar apen elkaar aan de staarten trokken, flamingo's hun
lange halzen strengelden, kraaien om een wormpje vochten, waar... als in tegenstelling
met de meer serieuse bovenplaat hij met zijn dieren kon sollen naar hartelust.
Als wij nu bij zijn dood, Hoytema's ontzaglijk oeuvre eens nagaan, vanaf zijn
eerste kleine steenteekeningetjes, zijn kerstmiskaartjes, zijn ‘oud- en nieuwjaar’, zijn
dierenalbum, zijn doode kalkoen, zijn cactussen, zijn hanen en kippen, zijn
prentenboeken, zijn kalenders, dan zien wij, welk een zeldzaam talent hij had, welk
een virtuoos op de steen hij was.
Geen der tijdgenooten wist zóó als hij het karakter der dieren weer te geven, het
tragische melankolieke, van in elkaar gedoken aapjes, het bij-de-hande en kordate
van krakeelende vogels, het zelfbewuste van pronkende pauwen. Hij had daarbij de
vlotheid en vaardigheid van een Japanner, die zijn sujetten zóó goed bekijkt, dat hij
ze met enkele streken raak en juist uit 't hoofd kan neerschrijven. En daarnaast ook
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een zekerheid, door grondige studie, die hem de veeren van een kalkoen, van een
witte reiger met een naald als 't ware in de steen deed wegschaven. In een overzicht
der steendruk uit dezen tijd zal men bezwaarlijk meer doorgevoerde, meer volmaakte
litho's aantreffen dan de bladen uit zijn dierenalbum.
Een kostelijk artiest met fijnen geest en humor, met talent als weinigen is in Van
Hoytema heengegaan; maar zijn werk zal hem wel nimmer doen vergeten.
R.W.P. Jr.
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MATHIJS MARIS, BRUIDJE (STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM).
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Mathijs Maris †.

THIJS MARIS, ZELFPORTRET.

In de afgeloopen maand is ook Thijs Maris heengegaan; zeker de fijnste en meest
gevoelige der drie broeders. Hij was langzamerhand een legendarische figuur
geworden, waarvan men wist dat hij nog leefde, maar die evengoed dood had kunnen
zijn. Om zijn persoon hadden zich vele en velerlei verdichtselen geweven, men
teekende hem als een zonderling die in de grootste armoede leefde, tot wien niemand
werd toegelaten, die met heel de wereld in onmin verkeerde, kortom als iemand die
voor de maatschappij feitelijk niet meer bestond. Daarbij kwam, dat hij, zooals men
zeide, zijn oude werk vernietigde, het bestaande ontkende, niet meer werkte of ten
minste nergens tentoonstelde, zoodat zijn kunstenaarsperiode reeds lang als afgesloten
beschouwd kon worden.
Maar dit eenzelvige leven, waarin hij zich weinig bekommerde om wat er rond
hem gebeurde, geen notie nam van andermans arbeid en slechts uit vroegeren tijd
een veneratie had behouden aan de kunst van enkelen, dit kluizenaarschap, het heeft
hem gemaakt tot een zóó persoonlijk kunstenaar als er slechts weinigen geweest zijn.
Zijn aard en neiging was droomerig en romantisch, waarop zijn Duitsche reis wel
geïnfluenceerd zal hebben, want de herinneringen daaraan kwamen zoowel in figuur
als in het landschap telkens terug. Trouwens zijn schilderijen waren allen meest uit
zijn herinnering geboren, en jaren later schilderde hij soms wat hij vroeger
aanschouwd had, maar dan was het in zijn geest verwerkt tot een visioen dat nog
slechts zeer vaag de herinnering aan de werkelijkheid bewaarde.
Meer en meer liet hij alle gedachten aan de natuur los, en vormde zich als 't ware
een eigen wereld van droomgestalten, die als uit een nevel opdoemden.
Zijn schilderijen werden bijna onstoffelijk, men denkt daarbij niet meer aan verf,
aan
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materie, het is teer en ijl, de omtrekken slechts even aangeduid, het geheel in een
grijs gamma; maar een langer beschouwen doet ons meer en meer doordringen door
het waas dat het beeld als 't ware omgaf. Dàn echter staan wij tegenover
sprookjesfiguren zóó broos, zóó fijn en gevoelig als slechts een dichter ze kan
scheppen. Het zijn kinderen met golvende lokken, edelknapen en jeugdige
burchtvrouwen, teere bruidjes en liefelijke nimfen, het is heel een wereld van schoone
fantasie waarin Thijs Maris leefde en ons binnen leidde. En het is geen wonder dat
deze eenzame mensch, wiens geest in andere sfeeren verwijlde, als een vreemdeling
in het dagelijks leven stond; geen wonder ook dat hij, die het moeilijkste wilde
bereiken, steeds onvoldaan was voor zichzelf.
Voor ons echter zal zijn werk blijven als het meest geniale dat de Hollandsche
school uit het einde der negentiende eeuw heeft voortgebracht, werk van een innige
ontroering, zooals alleen een fijnbesnaarde, dichterlijke geest als die van Thijs Maris
vermocht te scheppen.
R.W.P. Jr.

Tentoonstelling G.H. Breitner, in de kunstzaal C.M. van Gogh.
Onder welke zonderlinge omstandigheden is het dat een schilder als Breitner zestig
jaar wordt! Ik denk nu niet aan den oorlog, maar aan de opvattingen over
schilderkunst, de waardeering van schilderkunst, die wij om ons kunnen waarnemen.
Dit is een tijd, waarin een stormloop wordt gedaan op alles wat in een kunst als de
zijne te vereeren is, met laatdunkendheid wordt verloochend al wat door hem te
genieten was. Onze aandacht wordt geëischt, met felheid en bedreiging, voor werken,
die de pretentie hebben tot de beeldende kunst te behooren, doch waarbij men zich
afvraagt waar toch van eenig uitbeelden en waar van eenig kunnen blijkt. En
daartegenover - het is vreemd maar waar - zijn er nog steeds die in de machtige
schilderstaal van dezen harmonieuzen impressionist een soort van wilde ketterij zien.
Aan den eenen kant de verdwaasden die elk minimum van gaven willen erkend zien,
zoo het slechts in dienst gesteld is van hun stelsel, doch deze gigantische gaven
miskennen, aan den anderen kant een schare, grooter dan men denkt, die de
schilderkunst meent te eeren door een harer geniaalste uitingen met een loep te
beneuzen.
Daarbij komt dat het werk van Breitner in het kunstverzamelend buitenland in het
geheel niet den naam heeft dien het verdient, en dien bijvoorbeeld Mauve, de
Marissen, Israëls bezitten.
Intusschen heeft de meester gelukkig in ons land een trouwe schare van overtuigde
en oprechte bewonderaars, en het is opmerkelijk, dat deze vooral worden aangetroffen
onder de schilders zelve. Inderdaad moet men wellicht de schilderkunst zelf beoefend
hebben, de eischen en de idealen van zuiverheid, van ambacht verstaan door ze te
hebben nagestreefd, of er zich wel heel sterk in hebben ingeleefd, om geheel en al
de wonderen die hij verwezenlijkt, te kunnen ondergaan. Maar dit geldt in het
algemeen voor de technische zijde van elke kunst. Het is even waar, dat men met
onbevangenheid staande voor zijn zoo sterk-levend, zijn zoo stout en zoo harmonieus
werk, er de schoonheid van m o e t ondergaan, zoo men vatbaar is voor de schoonheid
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van vorm, lijn en kleur, gelijk hij ze met een ongeevenaarde directheid, maar tegelijk
in een welbeheerschte, voorname ordening weet te herscheppen.
Het moge waar zijn, dat het werk, waartegen we het meest opzien - zulk werk als
nu door de firma van Gogh wordt geëxposeerd -, ten slotte alles eenigszins schetsmatig
blijft, maar wiens schetsen waren dan ooit dermate harmonieus? Hij geeft de beweging
van het moderne leven, hij geeft
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den vorm die vervliedt, de kleur die zich oplost, maar hij biedt in dit alles iets dat
men monumentaal zou kunnen noemen. De breedheid der vormduiding, de vastheid
en evenwichtigheid der tegen elkaar gezette kleurvlakken, de eenheid bij zooveel
rijkdom van nuancen, de diepte der hoofdkleuren, die altijd de lichtere, klaterende
dragen, dit alles doet zijn schilderijen reiken tot het meest monumentale wat binnen
het begrip van impressionistische kunst denkbaar is. Verbeelder van het moderne,
vliedende, sterk geaccentueerde leven, blijft hij bedeeld met de sonoorheid van ouder
meesters, en wij kunnen niet ver van de waarheid zijn, als wij in hem den grootsten
schilder, a l s schilder, van de 19e eeuw zien.

G.H. BREITNER. DE WINDSTOOT.

De tentoonstelling, die ter gelegenheid van zijn 60sten verjaardag uit de ‘stock’
van Van Gogh bijeengebracht is, laat een bescheiden deel zien van zijn
ontzagwekkend oeuvre, maar het is met zorg gekozen en brengt ons de beste zijde
van dit nog niet overtroffen schildersgenie in herinnering. Er zijn cavalerie- en
artilleriestukken, op heidevelden en landwegen, er zijn Amsterdamsche grachten,
enkele koppen en figuren.
Een stuk. dat een hoefsmederij te zien geeft, waar het paard van een militair
beslagen wordt, is blijkbaar uit een vroeger periode, de manier is nog eenigszins
vertellend. Men herinnert zich, dat Breitner begon met op Rochussen's spoor door
te gaan, en dat hij dezen steeds als teekenaar is blijven waardeeren; toch hoeveel
meer gevoel, waarneming en breedheid vertoonde hij reeds toen. In de buiige lucht
is fijne romantiek, een lichtstraal boven door de open deur achter gezien, staat
wonderlijk blikkerend in het donker. Het gele jakje van een der vrouwen, die met
den wachtenden trompetter praten, en het instrument van den man zelf, zijn prachtig
van tegenstelling, sterk van kleur en toch opgenomen in den toon. Men ziet, hoe de
schilder voor Vermeer voelde, hoe hij de kracht en blondheid toch van dat gele jak
savoureerde, men ziet ook in de compositie, in de teekening, verwantschap aan
Fransche meesters: iets van Daubigny, van Daumier, zelfs van Decamps. Hoeveel
rijkdom van gegevens in dit eene stuk, die prachtige paardenkop, dien smid aan het
werk; - welk een teekenaar doet zich er in kennen. En dan komen die andere militaire
stukken: van huzaren tegen een donkere lucht op een boschweg, of gele rijders, met
hun blauwgrijze en fel-blauwe pakken, hun beremutsen op roodbruine paarden tegen
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de bronzen en rosse heiden of tegen grijsblonde heuvels, waarboven bijna schelle
luchten. Hoe heeft hij ooit zulk een weelde van sterke kleur en harmonie kunnen
brengen, en bij dit alles nog zoo den zit, de houding, ja de karakteristiek der ruiters
kunnen treffen. Zie verder die Reguliersgracht met de forsch aangezette figuren op
den voorgrond, en de parelende grijzen van den achtergrond en het royaal aangegeven
houtwerk der huizen. En het meisje met de rose jurk op den divan, tegen bonte
kussens, op die prachtige aquarel, die ook op Arti was, en het rijke
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volle wit dier japonnen van die vrouwen op die enorm levende Kalverstraatschets.
Ook die sepia-schets van de rijdende artillerie is er weer, welk een gebaar, welk een
actie en kleur in die trillende vormen!

G.H. BREITNER. DE HOEFSMID.

Bij zijn gevoel voor den massalen toon heeft hij dat superb instinct van den grooten
schilder, om de edelste kleuren op te diepen en ze juist zoo aan te brengen, dat zij
het geheel opluisteren en er leven in brengen, zonder ze ooit met de omgeving te
doen vloeken. Felle, helle weerkaatsende kleuren omschitteren die paardentrams op
den Dam in die bijna visionnaire nachtscène die hij meer dan eens, telkens in een
andere stemming, schilderde, ook uit de vensters in de verte licht een enkele gulden
schijn; hoe meesterlijk is dit alles er ingezet, hoe gedurfd, en hoe raak! Elders ziet
men een schipper aan het werk; tegen den romp van de schuit staat fel zijn sterk
blauwe bloeze, of de grijze en wijnroode en zwarte gevels staan tegen elkaar op,
stemmen samen tot een klankvol, fascineerend geheel van zware accoorden.
Wel een groot schilder is Breitner, en wel waard dat wij hem gedenken in een tijd
zoo weinig gunstig voor een rustige genieting, in een tijd die echter tevens, bij zoo
schromelijke verwarring van inzichten en zoo veel gebral van woorden, aan de
beschouwing van een kunst die in harmonie met zich zelf is en wier bereiken haar
streven dekt.
C.V.

‘Het bad’ - Panorama-gebouw, Amsterdam.
Het Bad in het Panorama - het klinkt wel schilderachtig. Maar over het algemeen
zijn we hier toch in nuchterder sfeer dan deze titel zou doen vermoeden. Het
meerendeel der schilderijen van deze tentoonstelling brengt ons te ‘Zandvoort aan
de Zee’, of Scheveningen, of Ostende.
Het meest beantwoordend aan den eisch van aangename en knusse herinnering
aan
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het badseizoen zijn eenige schilderijen van den Belg Lambert, die ons velerlei poezele
juffers in honneponnige badtricots laat zien, maar dit schouwspel meer dan met
schildersoog met dat van den handigen amateur aanziet. Het is het gevaar van
tentoonstellingen met een zoo aantrekkelijken titel, dat ze zulke attracties behoeft en
zoodoende buiten het terrein treedt, waar de kunst om zich zelf wordt beoefend en
gewaardeerd.
Daartegenover zijn de strandscènes van Garf, Ernst Leyden en Harry Kuyten
werkelijk schilder-impressies, waarbij het kleurig, levendig gedoe in de zon tegen
hemel, zee en strand den kunstenaar boeide en hij eerlijk trachtte zijn impressies te
geven. Harry Kuyten, dien men op deze exposities reeds meermalen mocht ontmoeten,
geeft evenals Lambert veel naakt te zien, maar hij bekijkt het om de pracht van licht
en stof, hij schildert het werkelijk, geeft geen verleidelijke poppetjes als de ander.
Brutaal laat hij het zonlicht in zoo'n bosch (men baadt ook elders dan in de zee) op
een been vallen en het roodkleuren, of hij doopt de lichamen in een blikkerend,
vochtig licht. Ernst Leyden is meer tonalist, hij geeft een wagen weer, groengeverfd,
met de paarden in hun donkerte er tegen aan, alles gezien in een weelde van licht dat
kaatst tegen de zee en het strand, en waarin zich meerdere lichte, schier doorzichtige
figuren bewegen. Garf's stranden laten ons, kleiner, bonter het levendig gedoe van
de krioelende figuurtjes op het blonde zand zien. Maar de badplaats is, als gezegd,
de eenige niet, waar men een bad kan nemen. De bekende groote, wat uit de proporties
gerukte figuur van Jan Sluyters (een mooi, fel stuk), sponst zich binnenkamers af.
De badkamer zelf, de Moorsche, met weelderig mozaiek, wordt door Gerard Muller
geportretteerd, wat gladjes en geestdriftloos. Anderen, als Jan Visser, geven het
groote badpanorama, de zee zelf, evenwel zonder baders; hij bestudeerde in deze
opmerkelijke studies, die intusschen reeds herhaaldelijk zijn tentoongesteld, den
golfslag en het licht dat erop valt en breekt en zich verdeelt, op origineele wijze.
Filarski's werken geven ook alleen het tooneel van de bedrijven, die door anderen
met zoo verschillende bedoelingen worden afgebeeld, het strand, op de hem eigen,
koel-analyseerende wijze. De figuur van Bieling een moderne wiens uitingen we
overigens, na de ondervindingen op de tentoonstelling de Bloem, hebben geleerd te
volgen, is niet zeer belangrijk. Het ‘pootjes-baden’ is niet vergeten, het vaak weinig
smakelijke schouwspel van zich aldus vermakende families is door Van Ishoven
geteekend, de indruk is vulgair genoeg, maar de typeering toch te weinig doorgevoerd.
Variatie is bij deze tentoonstelling wel gezocht, maar het onderwerp schijnt niet
zoo vol en zoo intensief behandeld te zijn als sommige andere reeds hier behandelde.
Impressies van het strandleven, die dus niet met het ‘bad’ in engeren zin (ook het in
zee baden is hier bad in engeren zin, waar blijkbaar met het bad ook bedoeld is de
badplaats, het ‘Kurort’) te maken hebben, waren nog, ter vergelijking die van Isaac
Israëls, verder ken ik er van Van Raalte. Afwisseling zou nog gezocht kunnen worden
door afbeeldingen van het modderbad, maar dat is misschien minder geschilderd,
het Turksche bad en het badplaats bezoek, dat bestaat in het drinken van de
geneeskrachtige wateren. Zooals ze is, raakt deze tentoonstelling wel veel aan die
van Het Naakt; is er te zeer een herhaling van. Maar exposities als deze hebben toch
het voordeel, dat sommige schilders er zich eens, buiten het gewone
tentoonstellingswezen, kunnen laten volgen in hun ontwikkeling. Schilders als Leyden
en Kuyten zijn onder deze reeks onder gebracht, met hun frischheid, die bewijst dat
men ook buiten het meer dogmatisch-moderne, de kunst kan doen voortleven.
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R. Gockinga bij d'Audretsch, Den Haag.
De teekeningen van R. Gockinga, tentoongesteld in de kunstzalen d'Audretsch te 's
Gravenhage, zijn uitingen van een opmerkelijk talent, dat we echter om andere
redenen waardeeren dan het klaarblijkelijk gewaardeerd wil worden. Gockinga wil,
half in de werkelijkheid staande en half daar buiten, door grillige vondsten van lijnen
en verrassende werking van wit en zwart, de verbeelding geven van verfijnde en
zwoele emoties.
Het is over 't algemeen onbillijk en onaangenaam om aan pas-ontluikende talenten
- zooals Gockinga er blijkbaar een is - voor te houden, dat hun werk niet haalt bij
dat van groote voorgangers, die hen rechtstreeks hebben geïnspireerd. Want wij allen,
en zeker de kunstenaars, weven aan het getouw, door vroegere geslachten opgezet,
en de nieuwe tijd - het schoone beeld is van de Bazel - weeft met nieuwe draden zijn
inslag in de scheering der eeuwen. Ook de machtigste kunstenaar steunt op het
verleden.

R. GOCKINGA. MADAME SANS GÊNE.

Gockinga steunt er echter wat al te zwaar op en zijn weefdraden zijn niet nieuw:
het zijn de draden van Aubry Beardsley, maar zwakker. Gockinga heeft gefaald bij
de poging om met middelen, verwant aan die van Beardsley en van Karel de Nerée,
de hem geliefde sentimenten in beeld te brengen. Hoewel een veel-belovend teekenaar,
mist zijn lijn nog te veel aan uitdrukkingsvermogen, voelt men daar, waar hij zich
houdt aan de werkelijkheid een tekort aan kennis van vormen (zoo b.v. in Tuin der
Lusten, waar een dikke knaap, liggend op een bord op een onbegrijpelijke manier
door een man wordt opgeheven) en schiet Gockinga ook in fantasie te kort. Zijn
verbeelding is rijker dan van veel jonge Hollandsche kunstenaars, maar is toch niet
verscheiden genoeg om aan zijn prenten van zoo ingewikkelde en verschillende
bedoeling steeds de noodige levenskracht te geven. Sommige zijner motieven treden
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overal op en geven aan zijn werk iets uniforms, dat ze vervelend maakt. De echte
inspiratie lijkt er wel eens vreemd aan, en nu de herinnering aan Beardsley ons toch
wordt opgedrongen, moeten we bij ons zelf wel telkens de vergelijking trekken met
dien schitterend-genialen teekenaar.
En toch boeit Gockinga's arbeid, niet om wat het heeft willen zijn, maar om zeer
goede decoratieve hoedanigheden, als b.v. in de teekening ‘Tuin der Lusten’, in den
Juweelen-koopman, in Verzoeking, en eenige andere. In zijn decoratieve behandeling
blijkt vaak een fijngeestige speling van lijnen en een gevoelige verbeelding. En al
zijn penteekeningen doen hem kennen als een begaafd, ernstig teekenaar, die, als hij
zich losmaakt, van wat niet zijn oer-eigen bezit is, veel kan bereiken.
Voortreffelijk is b.v. de Juweelenkoopman; daarin toont G. een kunstenaar te zijn,
die het wit-en-zwart tot bloeiende verscheidenheid kan brengen en merkt men tevens
een aangeboren zin voor compositie, die in zijn ander werk door een te-veel willen
grootelijks te loor is gegaan.
J.S.
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GERARD DOU.

- REMBRANDTS MOEDER; 'S RIJKS MUSEUM, AMSTERDAM.
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Het determineeren van oude Hollandsche schilderijen,
door W. Martin.
IV (Slot).*)
Quid non mortalia pectora coges, auri sacra fames!
De ‘vermaledijde gouddorst’ heeft helaas in vele gevallen

AFB.

1. GERARD TERBORCH. MORGENTOILET.

zelfs meesterwerken niet onaangetast gelaten, indien ze door het ondergaan van
eenige mutaties in handelswaarde konden stijgen.
Het eerste dergelijke geval, dat mij, jaren geleden, onder de oogen kwam, was een
zeer goed landschap op doek van Jan Vermeer van Haarlem, echt gesigneerd ‘J.
Vermeer’. Men had dit op ettelijke plekken door pointilleeren verschilderd, opdat
het den indruk zou maken van werk van den beroemden Jan Vermeer van Delft,
wiens stukken in den handel met ongehoorde prijzen worden betaald, terwijl werken
van zijn Haarlemschen naamgenoot in verhouding daartoe niet zoo héél veel
opbrengen.
Deze overschildering was echter nog niets, vergeleken bij de wijze, waarop men
het hierbij naar een zeer middelmatige ets gereproduceerde, bijzonder fraaie interieur
van Gerard Terborch heeft verknoeid (afb. 1). Omstreeks het laatste kwart der 19e
eeuw vermoedelijk (reeds in 1890 zag de schilderij er zoo uit) heeft iemand zich niet
ontzien, dit doek dusdanig te verschilderen, dat het op den oningewijden leek
coloristisch den indruk van een Delftschen Vermeer kon maken. Contrasten van geel
en blauw werden aangebracht, voorwerpen enz. toegevoegd, kortom het stuk werd
geheel verknoeid, teneinde, vermoedelijk in Amerika, als Vermeer veel meer geld
op te brengen dan het als Terborch zou hebben besomd. Het hondje en de waaier,
*) Zie jrg. 1915 Nov.-nr. blz. 321-332; 1916 Mei-nr., blz. 329-338; en Nov.-nr. blz. 321-330.
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het ornament op het tafelkleed, de taboeret links van het bed en de mantel achter de
dame zijn geheel nieuw.
Hiertegen helpt doorgaans geen waarschuwen door kenners, want er wordt voor
gezorgd, dat de verzamelaar, die zoo iets koopt, ervan overtuigd is dat de kenners er
niets van weten. Zoo wijst hij, de gelukkige bezitter van ‘iets héél bijzonders’,
verontwaardigd een ieder af, die zijn
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‘Vermeer’, waar hij zóó veel voor betaald heeft, voor onecht zou willen houden....
Teneinde een schilderij meer te doen opbrengen of gemakkelijker verkoopbaar te
maken, worden en werden nog allerlei andere veranderingen tot stand gebracht, die
grootendeels op esthetisch terrein liggen en derhalve vrijwel samenvallen met de
veranderingen, die de eigenaars, zonder op winst belust te zijn en eenvoudig uit
schoonheids-overwegingen, deden aanbrengen, zonder in het minst zich van eenig
kwaad bewust te zijn.

AFB.

2. G. DOU. NAAKTFIGUUR. STEDELIJK MUSEUM TE LEIDEN.

Zoo bijvoorbeeld veranderingen in het formaat. Van één schilderij werden er twee
gemaakt, gelijk wij vroeger aantoon den; of men maakte de proporties ‘mooier’ door
toevoegen of afsnijden.
Een aardig voorbeeld is nog het fraaie naaktfiguurtje van Gerrit Dou, in het
Stedelijk Museum te Leiden, waarvan in de 18e eeuw het rechthoekig formaat is
veranderd ‘naar den eysch van den tijt’ door het afronden der hoeken en het hol
uitzagen der zijkanten, zoodat een eenigzins viool-vormig paneel werd verkregen.
(afb. 2). Ook zijn er tal van gevallen bekend,*) waarin het formaat is vergroot of
verkleind teneinde een schilderij tot tegenhanger van een ander te maken, of met het
doel om in een geheele verzameling gelijkheid van formaat te verkrijgen.*).
Voor de hand liggende overschilderingen zijn die van de in de 17e eeuw zoo vaak
geschilderde pissende paarden of koeien, terwijl het ook nogal eens voorkwam, dat
een eigenaar door een schilder naaktfiguren deed ‘aankleeden’ of op een schilderij
den boezem eener zoogende moeder met een doekje deed bedekken.

*) Zie o.a. mijn opstel in ‘Oude Kunst’ Nov. 1916, Nr. 2, blz. 5.
*) De portretten in de Senaatskamer te Leiden; verscheidene portretten der verzameling van
wijlen Baron v. Aerssen te Zwolle enz.
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Zeldzamer - maar niet minder verklaarbaar - zijn de gevallen, waarin een leelijk
gezicht wordt verfraaid omdat de bezitter van de schilderij er niet meer tegenaan kan
kijken.
Als voorbeeld hiervan noemen wij een voor eenige jaren ontdekten Rembrandt,
bekend als het portret van Gerard de Lairesse. De weggevreten neus van den
voorgestelde had men overschilderd en eerst bij de restauratie door Prof. Hauser te
Berlijn kwam de oorspronkelijke toestand weer voor den dag.
In de verzameling van Pallandt te Lisse bevond zich een boerendeel met een
schurend vrouwtje, door Egbert van der Poel†)

†) Vgl. ook Oude Kunst t.a.p.
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(1621-1664). Bij dezen meester zijn zulke vrouwtjes doorgaans boerinnen op leeftijd,
met rimpelig gebruind gelaat. Dit vrouwtje nu had weliswaar een flink, stevig lichaam
zonder eenige rankheid, doch had inplaats van het bij den leeftijd van het lichaam
passend gelaat een blozend jongemeisjesgezicht, dat er was opgeschilderd op verzoek
van een vroegeren bezitter, die het blijkbaar vervelend vond, altijd naar dat oude
besje te moeten kijken.

AFB. 3. JACOB RUISDAEL. WATERVAL. VROEGER IN DE VERZAMELING VAN DER BURGH TE 'S
GRAVENHAGE.

Van dergelijken aard moeten de gevoelens zijn geweest van een vroegeren eigenaar
van een Jacob van Ruisdael, met een eenzamen waterval in een boschrijke streek.
De eenzaamheid kwelde hem dusdanig, dat hij er een hengelaartje liet bijschilderen,
dat later door een schilderijhersteller weer is verwijderd (afb. 3). In een anderen
Jacob v. Ruisdael, een wilgeslootje, eigendom van den heer Léopold Favre te Genève,
werd in het begin der negentiende eeuw een roeibootje geschilderd met Orpheus er
in!
Dat er later wapens worden geplaatst op portretten, dat er inscripties op worden
geschilderd die er nooit op stonden, dit alles is zóó bekend, dat wij het hier slechts
terloops behoeven te vermelden.
Al deze toevoegsels, vervalschingen en
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copieën, die parasieten van het werk der groote meesters, moeten door de
kunstwetenschap worden teruggebracht daar, waar zij behooren te zijn, d.w.z. buiten
het terrein der kunst en dus buiten dat van hare geschiedenis, waar zij niet anders
dienst doen dan nu eens als struikelblokken, dan weer als verleiders.
In de practijk brengt deze schiftingsarbeid groote bezwaren

AFB.

4. G. DOU. REMBRANDTS MOEDER. MUSEUM TE DRESDEN.

met zich. Hierover en tevens over de bezwaren, die ons nog steeds in den weg staan
bij het determineeren van echte schilderijen, willen wij thans nog eenige opmerkingen
in 't midden brengen.
Wij stellen daarbij nog eens voorop, dat het hier niet geldt het determineeren van
werken, die zóó karakteristiek zijn, dat er geen twijfel mogelijk is.
Ons betoog geldt alleen de twijfelachtige, maar daarbij stellen wij de grens zéér
ruim. Wat toch blijkt meer en meer? Dat i n d e p e r i o d e , t o e n d e s t i j l c r i t i e k
nog jong was en men er alles mede meende te kunnen
bereiken,er met veel te groote beslistheid is gedetermineerd.
Men kende toen de navolgers der groote meesters nog niet voldoende en was niet
wantrouwend genoeg tegenover de vervalschingen.
Vroeger*) wezen wij er reeds op, dat de ‘Nar’ in 's Rijksmuseum een oude copie
is. In hetzelfde museum hangt een prachtig portret van Rembrandt's moeder, door
Gerrit Dou (buitentekstplaat). Vroeger, toen de heer Hoekwater het nog bezat, heette
het een tijd lang Rembrandt op gezag van niemand minder dan den bekenden
sympathieken schilder en kunstgeschiedschrijver Emile Michel. Naar aanleiding van
die determinatie schreef Dr. C. Hofstede de Groot een Dou in het Museum te
Dresden†), eveneens Rembrandt's moeder voorstellend (afb. 4), aan Rembrandt toe.
Hij vergiste zich, maar zag tòch goed. Immers hij zag, dat het Dresdensche stuk van
*) Elsevier, jrg. 1915, Nov. No., blz. 328-29.
†) Catalogus Dresden 1908, No. 1719, noot.
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dezelfde hand was als dat van de familie Hoekwater en weldra bleek dan ook, dat
Michel in zijn toeschrijving aan Rembrandt een fout had begaan. Hij had niet genoeg
gelet op het gebrek aan kracht en aan eenheid van opvatting die dit stuk, ondanks
zijn schoonheid, vertoont en het was hem ontgaan, dat het Rembrandtieke erin
weliswaar den zeer sterken invloed van Rembrandt op zijn leerling Dou verraadt,
maar dat desondanks zich in dit meesterwerk uit Dou's jeugd toch reeds diens zucht
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naar overdreven detailleeren en zijn liefde voor peuteren met 't penseel doen kennen.
Eigenschappen, die Rembrandt nooit bezat.
Er valt hier, met andere woorden, ten slotte naast een toetsverschil óók een
geestelijk verschil, een verschil van geaardheid te constateeren en dit is het, waar de
oudere stijlcritici in het algemeen - schitterende uitzonderingen daargelaten - te
weinig op hebben gelet. Ieder werk van een waarachtigen meester vertoont diens
karakter-eigenschappen onvervalscht, ja duidelijk zichtbaar en voelbaar. De
perspectief-fouten en het gebrek aan natuurkennis (b.v. de boomen!), die uit het
hierbij (afb. 5) afgebeelde, jarenlang aan Hobbema toegeschreven schilderij spreken,
zou men nooit op rekening van Hobbema hebben gesteld, indien men beter gelet had
op den algemeenen habitus, op de ‘houding’ van zijn werk. De toets kan altijd tot
op zekere hoogte door den falsaris worden nagemaakt, maar den totaal-indruk, de
allure van den meester zal hij op zijn hoogst in de verte benaderen.

AFB.

5. NAMAAK HOBBEMA. VROEGER IN DE VERZAMELING WEBER TE HAMBURG.

Men komt er dus niet door de zichtbare eigenschappen van den toets van een
meester op te tellen, maar moet allereerst op het geheel, dus ook op het innerlijke
letten. Want juist de copiisten, de falsarissen, letten op het technische en kunnen het
innerlijke niet benaderen. In dit opzicht is zeer interressant de brochure van den
Parijschen Kunsthandelaar Sedelmeijer ter verdediging van de echtheid van den
grooten zoogenaamden Rembrandt der vroegere collectie Weber.*) Want daarin
worden uitsluitend als bewijsmateriaal gebruikt die middelen, die de eenige zijn,
welke den copiist en de falsaris ten dienste staan. Want op geen andere wijze kunnen
dezen trachten, de esthetische hoogte van hun voorbeelden te bereiken.
In dit verband zij daarom nogmaals met een karakteristiek voorbeeld gewezen op
hetgeen wij bedoelen, n.l. dat het namaken van den toets eerder mogelijk is dan het
*) Ch. Sedelmeyer, die Ehebrecherin vor Christus. Paris 1912.
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volgen van de allure. Het hierbij (afb. 6) afgebeelde detail van een namaak-Dou†)
vertoont een buitengewone handigheid in het copieeren van den toets, maar men
behoeft hierbij slechts een afbeelding naar een echten Dou te zien (afb. 7) om te zien,
dat het den copiïst niet is gelukt, de losheid van den plooival na te volgen.
Dergelijke eigenschappen moet de stijl-

†) Vgl de afbeelding van het schilderij op blz. 330 van Elsevier's Maandschrift, 1916.
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criticus zeer nauwkeurig leeren zien. Hij moet ook zijn gevoeligheid voor de meer
zuiver geestelijke eigenschappen van een kunstwerk tot het uiterste verscherpen. Bij
onze 17e eeuwsche meesters, die bijna allen streven naar natuurlijkheid en
karakteruitdrukking, is dit niet zóó moeilijk. De valschheid van den als afb. 8 gegeven
zoogenaamden Hals b.v. blijkt alléén reeds uit de houding, die niet is die van een
zittenden man. Een van de karakteristieke eigenschappen van b.v. Paulus Lesire is,
dat hij de door het poseeren ontevreden geworden trekken van degenen, wier portret
hij maakt, tenslotte niet voldoende weet weg te werken (vgl. afb. 9). Tot op zekere
hoogte is hij dus aan die ‘zure’ gezichten te herkennen.
Ik zag eens een Lesire, die te goeder trouw als Dou was verkocht en waarop de
signatuur van Lesire later was ontdekt. De verkooper had in zooverre juist gezien,
als de portretten van Lesire in één opzicht (n.l. in de verveelde expressie der koppen)
aan Dou doen denken. Maar hij kende Dou's werk niet voldoende om te weten dat
deze 1o nooit zoo componeerde, 2o veel fijner en op andere wijze detailleerde en 3o
koppen van d e grootte en dat formaat slechts schilderde in zijn jeugd (± 1630), en
dat hij toen nooit de kleederdracht schilderde die de op het portret afgebeelde droeg.
Dit is dus een van de gevallen, waar historische kennis (costuumgeschiedenïs
benevens de levensdata en de signatuur van den schilder), technische kennis (de toets
van Dou enz.), kennis van stijl en gevoel voor compositie en karakteruitdrukking
alle te zamen den doorslag geven. Noch het een, noch het ander kan worden gemist
en aangezien er nog steeds niet genoeg vaklieden zijn, die gaven bezitten in al deze
richtingen en die zich aldus veelzijdig kunnen ontwikkelen, blijft men nog voortdurend
fouten maken, al zijn zij bij lange na niet meer zoo talrijk als vroeger.

AFB.

6. FRAGMENT VAN EEN NAMAAK-DOU.

In het algemeen zij men derhalve voorzichtig met het noemen van namen, voordat
men voldoende zekerheid heeft. De zoo vaak gehoorde vraag: ‘wie anders zou dat
toch zóó goed geschilderd kunnen hebben?’ is reeds op zich zelf funest.
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Doorgaans staat men nog steeds veel te vlug gereed met een naam. Men wordt
daartoe trouwens in vele gevallen als het ware geprest, ja het is zóó sterk, dat hij, die
vlug namen noemt, veel eerder als een goed kenner geldt dan degene, die voorzichtig
is. Het heeft soms den schijn, alsof men liever ziet, dat fouten worden
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begaan, dan dat er al te veel in 't midden wordt gelaten.
Zelfs in musea neemt het publiek het de directie soms min of meer kwalijk, als er
al te veel vraagteekens staan op de etiketten.
Toch is dit de e e n i g e weg, dien wij bewandelen moeten. De musea moeten het
voorbeeld geven door juiste etiketteering.
In 't algemeen is hier te lande de etiketteering juist. Maar ook h i e r vallen nog
fouten, al zijn 't er niet veel - te verbeteren.
Elders, maar vooral in de particuliere verzamelingen en in den handel, zijn de
toeschrijvingen nog soms àl te bout. Dit hangt samen met een der grootste beletselen
voor ons vak, n.l. met de overdreven vrees voor 't doordringen van onze resultaten
daar, waar deze tot waardevermindering aanleiding zouden kunnen geven.

AFB.

7. G. DOU. DAME AAN 'T SPINET. DULWICH-COLLEGE.

Waardevermindering bedoel ik hier in artistieken zoowel als in finantieelen zin.
Er zijn directeuren van musea, die het jammer vinden, dat ‘de’ Rembrandt van
hun museum er geen zou zijn en die daarom, vaak geruggesteund door de ‘publieke
opinie’, angstvallig aan den naam vasthouden, zich wijs makend dat de critiek in het
ongelijk is.
Er zijn, helaas, ook soms gewetenlooze handelaars, die willens en wetens de
resultaten der critiek negeeren. Dat historische bewijzen worden vernietigd door
echte handteekeningen weg te krabben of te overschilderen, is bekend genoeg. Het
is een truc, zoo oud als de schilderijen zelve. Vaak komen de origineele
handteekeningen, verminkt, bij het restaureeren weer voor den dag van onder de
overschildering. Maar zelfs in zulke gevallen worden ze soms weer weggeschilderd,
zooals b.v. gebeurde met een in April 1895 als G. Dou aan het Mauritshuis te koop
aangeboden portret (afb. 10), dat ‘G. Dou’ gemerkt was. Onder die handteekening
echter kwamen de overblijfselen voor den dag van de handteekening van Jouderville,
een Leidschen schilder uit den tijd van Rembrandt en Dou. De eigenaar was hierover
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niet te spreken en zorgde ervoor, dat de origineele handteekening weer werd
dichtgedekt en dat er weer ‘G. Dou’ werd opgezet. Want hij verlangde een Dou-prijs
en Jouderville heeft geen buitengewone marktwaarde! Kort daarop kwam het portret
te land in het Museum te Dublin, waar het, gelijk vanzelf spreekt, weldra behoorlijk
als Jouderville werd gecatalogiseerd.*)

*) Vgl. Oud Holland 1899, blz. 228 vlgg.
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Eigenaars van schilderijen, die er veel geld voor betaald hebben of die hun schilderijen
als geldbelegging hebben gekocht, vinden uiteraard iedere waardevermindering van
hun bezit alleronaangenaamst. Hun schilderijenbezit beschouwen zij niet als kunst
in de eerste plaats, maar eenigszins als effecten met een koers en een vooruitzicht
op winst. Voor dezulken beteekent waardevermindering tengevolge van
wetenschappelijke resultaten een finantieelen klap.
Bij kunsthandelaars is hetzelfde het geval, in nog veel sterkere mate. Want de
schilderijen moeten voor den handelaar, wil hij een goed zakenman zijn, behalve
kunstwerken tevens de waren zijn, waarop hij een bepaalde winst moet kunnen
maken.

AFB.

8. NAMAAK FRANS HALS.

Het spreekt derhalve vanzelf, dat hij bij elke waarde-vermeerdering tengevolge
van onze wetenschappelijke resultaten juicht, terwijl men hem niet mag verwijten,
als hij diezelfde wetenschap verwenscht telkens wanneer zij hem bewijst, dat zijn
schilderij is van een meester met minder handelswaarde. Zoo zag ik eens in den
handel een prachtig binnenhuis van een onzer beste oude kerkschilders. Het heette
Pieter de Hooch en kon zich als schilderij met menigen de Hooch meten, al was het
dan ook uit een geheel anderen geest ontstaan. De handelaar, dergelijk werk van dien
kerkschilder niet kennende, had het stuk voor een de Hooch gehouden en er dus
hoogstwaarschijnlijk zóóveel voor gegeven, dat slechts het verkoopen als de Hooch
hem winst kon opleveren, terwijl een verkoop onder den waren naam hem zeer
bepaald een ‘strop’ zou hebben bezorgd. Hij was dus boos op een ieder, die het
waagde, een andere meening te hebben en kon dit met des te meer overtuiging doen,
omdat hij door zijn onvoldoende kennis niet gelooven kon aan de juistheid der critiek.
Het is geen wonder, dat door de enorme waardevermeerdering der laatste 10 à 20
jaren een beweging tegen de stijlcritiek is ontstaan, hier en daar aangewakkerd door
de finantieel in schilderijen geïnteresseerden. ‘I hate books’ zeide eens een Engelsch
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handelaar in een geval als 't bovengenoemde. Liefst zouden de felste onder onze
bestrijders ons soms naar de rechtbank willen verwijzen met een eisch tot
schadevergoeding.
Bedreigingen in dien geest worden herhaaldelijk geuit. Zoo schrijft Sedelmeyer
op blz. 7 van zijn brochure tegen Bredius, dat de eigenaar van een bepaald schilderij,
welks echtheid Bredius heeft betwijfeld in een tijdschriftartikel, eigenlijk het recht
heeft van Bredius een schadeloosstelling
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te eischen. Dit is alleen van een zuiver handelsstandpunt te verklaren. Maar het kan
aan onze wetenschap geen kwaad doen, omdat onze goed gedocumenteerde resultaten
meestal in de vaktijdschriften worden vastgelegd en wij rustig daarop voortbouwen.

AFB.

9. P. LESIRE. MANSPORTRET. MUSEUM TE DORDRECHT.

Onaangenaam voor ons daarentegen is de door sommige verzamelaars toegepaste
methode om diegenen der vaklieden den toegang tot hun verzameling te ontzeggen,
die hun schilderijen ‘slecht maken’, d.w.z. die het met de toeschrijvingen der eigenaars
niet eens zijn. Zoolang een deel der verzamelaars blind en doof blijkt voor de
resultaten der stijlcritiek, omdat zij die blindheid en doofheid in het belang achten
van het waardebehoud hunner collectie, is het vaak moeilijk voor den kunst-historicus,
zijn studie-materiaal, voor zoover het in die collecties aanwezig is, te bereiken.
Hofstede de Groot heeft reeds in de inleiding tot deel II van zijn ‘Kritisches
Verzeichnis’ (1908) hier op gewezen. ‘Es hat sich - zegt hij - leider herausgestellt,
dass es manche Privatsammler auch schon übel nehmen, wenn sie.... andere als
lobende Bemerkungen über Qualität und Erhaltung ihrer echten Bilder finden’.
Het is helaas waar: menig bezitter van een groot deel van datgene, wat ons
studiemateriaal is, stelt zich op het standpunt, dat hij diengene onder ons den toegang
weigert, die in zijn toeschrijvingen in zóóverre van hem in meening verschilt, dat
b.v. eenige zijner Rembrandts van Bol zijn, zijn Vermeer een Ochtervelt, een zijner
Terborchs een Barent Graat, een ander een Luttichuis, enzoovoort!
Een deel van de schuld in dezen treft zonder twijfel diegenen onder de vroegere
stijlcritici, die àl te onvoorzichtig te werk gingen door met namen klaar te staan
vóórdat hun genoeg gegevens ten dienste stonden. Al te bout en àl te vlug werden
toen schilderijen aan groote meesters toegeschreven. Daardoor werden zij veel geld
waard en het is hard voor de doodonschuldige eigenaars, te moeten bemerken, dat
de waarde van hun bezit achteruit gaat door de werkzaamheid derzelfde wetenschap,
die oorspronkelijk de prijsrijzing mede veroorzaakte.
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Wij behooren dit te begrijpen, maar het is onze plicht er voor te zorgen, dat die
schilderijen op den duur weer worden teruggegeven aan hun ware makers. Gelukkig
betreft het hier niet het meerendeel der toeschrijvingen, doch slechts een betrekke-
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lijk klein deel van vaak zeer moeilijke gevallen. Maar omdat deze gevallen zich
voordoen en daardoor de zeer eigenaardige situatie is ontstaan, die wij boven
schetsten, meenden wij, hierover het stilzwijgen niet te mogen bewaren omdat anders
onze beschouwingen niet compleet zouden zijn geworden.

AFB.

10. JOUDERVILLE. MANSPORTRET. MUSEUM TE DUBLIN.

Hoe moet men nu met de determinaties te werk gaan? M.a.w. hoe moeten de
wetenschappelijke resultaten daar, waar dit het beste mogelijk is, dus in de musea
(want daar hebben de schilderijen alleen kunst- en geen handelswaarde), worden
geëtiketteerd?
Naar mijn overtuiging moet dit aldus geschieden, dat nooit eenige positieve
benaming wordt gegeven, wanneer er geen behoorlijke bewijzen zijn, en dat men in
alle andere gevallen hetzij op het etiket, hetzij in den catalogus laat blijken, dat er
verschil van meening is en waarop dat verschil berust. Deze methode is, althans hier
te lande en ook in vele buitenlandsche musea tot op zekere hoogte goed doorgevoerd,
al is zij nog voor verbetering vatbaar*). Indien zij ook voor de particulieren en voor
de benamingen in den kunsthandel nog meer dan reeds heden het geval is, het
voorbeeld wordt - een goed eind is men daarmede reeds op weg - dan zal de in deze
reeks van opstellen geschetste wetenschap steeds meer kunnen bijdragen tot het
schoone gebouw der kunsthistorie, waarvan zij - het is in den aanhef der reeks
aangetoond - een onmisbaar, zij het vaak miskend, onderdeel uitmaakt.

*) Vgl. mijn opstel in het Bulletin van den Oudheidk. Bond, 1916, blz. 70.
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Over het etsen
door Jan Poortenaar.

De talrijke grafische procédé's, zooals wij die heden ten dage kennen, zijn naar hun
geaardheid in twee soorten te splitsen: de mechanische, en de met de hand tot stand
komende. De mechanische zijn de reproductieve; 't zijn niet anders dan moderne
verbeteringen van oude werkwijzen zooals die vroeger met de hand verricht werden.
Wij kunnen dus in met de hand gemaakte grafiek weer dezelfde twee soorten
terugvinden: de afbeeldende, reproductieve - en de origineele, die een zelfstandige,
eigene en vrije uiting is, evenals schilder- of beeldhouwkunst en daarmede dan ook
volkomen gelijkwaardig. Met deze zullen we ons hier bezig houden; hoeveel
handvaardigheid de reproductie ook vereischen of ten toon spreiden kan, ze is en
blijft slechts afbeelding van een kunstwerk en kan dus zelve met kunst nooit iets
uitstaande hebben.
Maar nu is er iets eigenaardigs - juist bij het zoeken naar middelen om bepaalde
origineelen na te bootsen, zijn soms werkwijzen gevonden of bedacht, die ook voor
een origineele, persoonlijke uiting verrassend geschikt bleken te zijn, en zich dan
ook spoedig een eigen en zelfstandig bestaan wisten te verzekeren. Komt dus, achteraf
beschouwd, eenzelfde technisch procédé voor als origineele uiting en als nabootsing
eener origineele uiting in een ander materiaal (een teekening bijv.) dan zal alleen
innerlijke waarde aan de éérste toepassing zijn toe te kennen. Krachtens haar wezen
immers is een origineele uiting, waaraan een eigen gevoel ten grondslag ligt, van
hooger orde. Reproduceeren zou men het napraten van een anders woorden kunnen
noemen.
Nu is er van alle grafische procédé's, die voor oorspronkelijke uitingen geëigend zijn
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geen, dat de bekendheid en de waardeering van de ets evenaart.
Dat juist aan deze werkwijze door artisten en door kunstliefhebbers zooveel
belangstelling is gewijd, niet alleen in onzen tijd maar ook in vorige eeuwen, is niet
aan een gril of mode toe te schrijven: de reden ervan is de rijkdom die zoowel in haar
wezen als in haar techniek ligt opgesloten en die, als een schat, telkens en telkens
weer wordt gevonden en dan langs nieuwe wegen tot uiting komt. Waar het karakter
van de houtsnede bijvoorbeeld, zooals dat door een eenvoudiger techniek wordt
bepaald, tot een kleiner aantal mogelijkheden is beperkt, kon deze dus in minder
gevallen de aangewezen techniek worden voor tot uiting te brengen denkbeelden en
gevoelens.

AFB. 1. (1) ETSNAALD. (2) POLIJSTSTAAL MET RONDGESLEPEN UITEINDEN. (3) SCHRAAPSTAAL,
DRIEKANTIG GESLEPEN. (4) ETSGROND IN EEN ZIJDEN LAPJE TOT EEN DOT BIJEENGEBONDEN. (5)
TAMPON, WAARMEDE DE DRUKINKT OP DE PLAAT (EN IN DE LIJNEN) WORDT GEBRACHT. (6) STEEN
EN WRIJVER WAARMEDE INKT-POEDER EN OLIE TOT EEN TAAIE MASSA WORDEN SAMENGEWREVEN.

Daarmede is natuurlijk over de houtsnede geen oordeel geveld, kan men zelfs niet
met grond van minderwaardigheid spreken. Immers komt het er bij een prent, bij
elke prent op zich zelf, slechts op aan of de techniek, waarin ze werd tot stand
gebracht, de meest passende is voor haar innerlijken stijl. In het eene geval zal de
bewerking van het hout, in het andere die van het koper den voorkeur verdienen en
waar een van beiden een meerderheid in de hoeveelheid der technische mogelijkheden
heeft, raakt dat de innerlijke waarde niet.
Elk grafisch werk, dus ook de ets, is in 't algemeen de afdruk van een plaat, waarin
de teekening is aangebracht op een wijze, overeenkomstig de eigenschappen van het
materiaal waaruit ze bestaat. Die plaat kan zijn van hout (houtsnede of houtgravure),
metaal (gravure op koper of staal, ets op koper of zink) ofwel van steen (lithografie;
steengravure). De wijze waarop de teekening wordt aangebracht op de plaat, is enkel
en alleen gebaseerd op de materiaal-eigenschappen daarvan:
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1o. Van een zacht materiaal zal de oppervlakte, die bestemd is de teekening te
dragen en de prent op te leveren, uitgediept moeten worden overal, waar later geen
drukinkt zal mogen raken; de lijnen blijven dus in relief staan en zijn dan de eenige
overgebleven deelen van de oude oppervlakte; zij alleen worden dus door de inktrol
geraakt wanneer de drukker die erover heen- en weer beweegt: het zachte materiaal
is het hout, de techniek de houtsnede en de drukwijze kan niet anders dan de z.g.
hoogdruk zijn.
2o. Bij een hard materiaal zal de bewerking juist omgekeerd moeten zijn: inplaats
van het blanke wit zullen hier de lijnen ingesneden moeten worden, die dan met inkt
gevuld en afgedrukt de prent doen ontstaan. Het harde materiaal is het metaal, de
prent is de gravure of ets, de druk kan niet anders dan diepdruk zijn.
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3o. Er kan ook geprofiteerd worden van de verschillende eigenschappen van twee
stoffen, waarvan één wel en één niet de drukinkt aanneemt: het materiaal is de vochtig
gehouden steen, het procédé de steenteekening of lithografie, de druk is dus vlakdruk.
Na deze uiteenzetting is het duidelijk, dat de tweede werkwijze, die van het metaal,
niet op hout kan worden toegepast; ware het al mogelijk, de lijnen der teekening als
in het metaal te snijden, dan zou bij het opbrengen van de inkt de oppervlakte niet
zuiver schoon te wrijven zijn zooals dat bij het metaal het geval is - en bij de afdruk
zouden de lijnen op een donker en vlekkerig fond komen te staan in plaats van op
een witten grond. Ook omgekeerd: bij 't gebruik van een metalen plaat is het in
verband met de hardheid lijnrecht tegengesteld aan de geaardheid der stof om alles
weg te steken op de lijnen na. Bij het maken van een origineele prent in metaal op
deze wijze zou de negatieve handarbeid de positieve verre te boven gaan, wat al een
reden wordt, waardoor geen artistiek resultaat mogelijk zijn zal.
Zoo eenvoudig en voor de hand liggend nu als dit is: dat het materiaal de
bewerkingswijze bepaalt, en deze beide samen het aspect en het karakter van de
prent, zoo noodig is het, dat we ons hiervan volkomen doordringen. Want de ets,
ontstaan uit de gravure, ontleent haar eigenaardig voorkomen enkel en alleen aan
het verschil in bewerking met deze. Slechts het begrip van een juist gebruik van
materiaal-eigenschappen geeft weer het inzicht, wat in deze of gene techniek al of
niet op zijn plaats is. Daarom hebben wij bij oorspronkelijke grafische werken altijd
te doen met eigen, individueele kunstuitingen - en vooral niet met teekeningen, die
voor de gelegenheid in hout of metaal zijn gebracht. Immers ontstaan de lijnen in 't
eene geval op zoo geheel andere wijze dan in het andere, om het drukken dan nog
buiten beschouwing te laten. ‘Kupferstiche und Holzschnitte sind ihrem Wesen nach
keines wegs nur in Kupfer gestochene oder in Holz geschnittene Zeichnungen. Die
Technik bestimmt die Form,’ zegt Paul Kristeller terecht.

AFB. 2. HET WALMEN VAN DE GEVERNISTE PLAAT, WAARBIJ DEZE MET EEN TANG WORDT
VASTGEHOUDEN.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

***
Voor het etsen dan wordt een zinken of koperen plaat gebruikt, waarvan de dikte
naar de grootte geregeld is doch hoogstens enkele millimeters bedraagt. De randen
zijn bij dikkere platen steeds schuin afgeslepen, daar anders, bij den druk onder de
wals van de pers komende, een scherpe rand plotseling en te sterk tegen het papier
zou geperst worden en dit doorsnijden. Het ouderwets, met de hand gehamerde koper
heeft het voordeel van een bizonder gelijkmatige hardheid, zoodat later het zuur even
gelijkmatig de lijnen inbijt. De oppervlakte wordt gepolijst, er mag geen oneffenheid
op achterblijven, daar die bij het afdrukken later ook inkt zou vasthouden en dus op
de prent zichtbaar worden als een vlek of kras.
Waar bij de gravure elke lijn met de hand
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wordt ingesneden en dus door de hardheid van het metaal een zeer streng, bijna stug
en gebonden karakter verkrijgt, was er aanleiding te zoeken naar een procédé dat
meer losheid en spontaneïteit mogelijk maakte: het etsen. Dat nu het ets-procédé in
de 17e eeuw tevens ter vervanging van gravures voor boekillustratie diende, doet
aan het wezen der eigenlijke origineele ets, dat men spontaneïteit zou kunnen noemen,
natuurlijk niets af. De ets kwam onmiddellijk na haar ontstaan, al of niet aan den
Italiaan Finiquerra toe te schrijven, tot hoogen bloei.
Albrecht Dürer was een der eerste artisten die het nieuwe procédé toepasten, en
voor Rembrandt's bewegelijken geest was het een techniek bij uitnemendheid; de
gravure daarentegen moet hem als een harnas geweest zijn waarin hij zich niet voegen
kon. Hoe gretig hij de ets benutte, toonen de driehonderd en vijftig platen die uit alle
perioden van zijn leven dagteekenen.
‘Ende mij dunckt dat het voornaemste ooghwit, dat die gene welcke graveeren of
willen graveeren, met Sterckwater hebben, is om haar werck te doen vertonen alsof
het met den graveerijser uijtgewerckt was’ zei in 1662 ten onrechte de vertaler van
een Fransch boekje over etsen. Ten onrechte, want Rembrandt's geheele oeuvre werd
vóór dat jaar voltooid en geen spoor van den invloed der gravure is er in te bemerken.
De uitspraak bevat slechts voor zooverre waarheid als het onbelangrijke
boekillustraties geldt: daar verdrong de ets de langzame graveertechniek, maar er
werd naar gestreefd het voorkomen der oude gravures te behouden.
Deze onjuistheid is nog eens kort geleden herdrukt in een boekje over etsen en
graveeren met de toevoeging: ‘Eerst veel later heeft de ets zich geëmancipeerd en
heeft men ingezien, dat ze een eigen, ongeborgde schoonheid kon geven.’ En
Rembrandt dan, en Hercules Seghers? Het is een duidelijk bewijs voor de
noodzakelijkheid, dat men zich tot de prentkunst zelf wende alvorens erover te
spreken en dat men vermijde vermeende kennis uit boeken te putten, oud of nieuw,
wanneer die niet aan de prentkunst zelf is getoetst.
Het middel nu, dat bij het etsen werd toegepast om te komen tot het tevoren genoemde
doel: vluggere werkwijze en losser, bewegelijker lijn, was het zuur.
De plaat wordt met een vernislaag bedekt die aan het zuur weerstand biedt; daarin
wordt met een naald de teekening gezet, zoodat de oppervlakte van het metaal wordt
ontbloot: de naald dringt dus niet, als vroeger het graveerijzer in de plaat. Door ze
nu aan de werking van een zuur bloot te stellen, worden de lijnen in de plaat verdiept,
want deze bijtende stof kan alleen op de beteekende plaatsen met het metaal in
aanraking komen.*) Aanstonds zullen wij deze behandeling uitvoeriger nagaan, nu
willen wij er eerst op wijzen hoe deze schijnbaar kleine wijziging der techniek een
absoluut ander resultaat teweeg brengt, dat aan de ets haar groot succes verzekert.
Er kan niet genoeg de aandacht op gevestigd worden, hoe in het materiaal de grond
ligt van behandelingswijze en resultaat. En het is juist deze hoofdzaak die meestal
bij voorlichting ontbreekt, daar het ‘waarom’ alleen gekend wordt door de mannen
van het vak en niet door hen, die zich van buiten af met het ‘hoe’ vertrouwd hebben
gemaakt. Waar dan ook de etsnaald door de uiterst dunne vernislaag (die uit een
hars- en was-mengsel bestaat) hoegenaamd niet in haar vrijheid van beweging wordt
*) Ten onrechte wordt hier veelal van ‘oplossen’ gesproken. Oplossen echter is een natuurkundig,
niet een chemisch feit. Bij het etsen is alleen sprake van een scheikundige verbinding tusschen
metaal en zuur.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

gehinderd, glijdt de naald over de gepolijste metaaloppervlakte met een ijle
bewegelijkheid die nergens zijn weerga vindt. Vosmaer heeft het etsen
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AFB. 3. FELIX BUHOT. ‘LA JETÉE’. HET GEBRUIK VAN DE ‘DROGE NAALD’ IS VOORAL DUIDELIJK ONDER
OP DE PRENT TE ZIEN, OOK LICHTER IN DE LUCHT. DEZE IS ECHTER IN HOOFDZAAK DOOR ‘AQUATINT’
VERKREGEN.
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daarom, niet zeer verfijnd, flaneeren op het koper genoemd. Flaneeren! Is er
burgerlijker qualificatie denkbaar voor een techniek die van ons gevoel de teerste en
vluchtigste, de krachtigste en meest overwogen uiting kan zijn?

AFB. 4. JAN POORTENAAR. ‘ZAND LOSSEN.’ ETS, IN HOOFDZAAK DOOR GEBETEN LIJNEN TOT STAND
GEKOMEN, HIER EN DAAR IS DE ROULETTE AANVULLEND GEBRUIKT (ZIE AFB. 5).

Door wijziging te brengen in de samenstelling van zijn vernis of etsgrond kan een
kundig etser verschil bereiken in de nerf van de gebeten lijn. Het kenmerkende
verschil in uiterlijk tusschen de lijn van gravure en ets is, dat de eerste aan de kanten
scherp begrensd is, de tweede min of meer rafelig - wat echter meestal pas onder het
vergrootglas aan den dag treedt. Dan heeft de gegraveerde lijn de mogelijkheid van
dik en dun in elkaar te doen overgaan: hoe dieper de hand het graveerijzer voert, hoe
breeder de weggestoken hoeveelheid koper wordt. Waar bij de ets door verschil in
bijten wel verschil in lijnbreedte wordt verkregen, ontbreekt toch de geleidelijke
overgang.
De etsgrond werd vroeger op de plaat gehecht door ze na verwarming daarop te
doen smelten door de mazen van een fijn, meest zijden weefsel dat de grond in een
dot bijeenhoudt. Na afkoeling is dan de grond een vrijwel gelijkmatig-dikke, harde
en doorschijnende laag. Ten einde nu bij het teekenen met de naald de lijnen
duidelijker zichtbaar te maken, wordt de plaat terwijl ze nog warm is boven de
walmende vlam van een kaars gehouden: de aanslag verbindt zich dan met den grond,
zoodat na afkoeling een zwarte glanzende vernislaag is verkregen, waarvan het
zwartsel niet loslaat of afgeeft (Afb. 2). Een meer gelijkmatige laag is te verkrijgen
op de tegenwoordig meest gebruikelijke wijze, waarbij met een
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gummi-rol de vernis op de verwarmde plaat wordt uitgerold. Ook kan een spoedig
drogende oplossing der vernis gebruikt worden. In alle gevallen wordt gewalmd, de
plaat ziet er dus gelijkmatig zwart uit. Elke lijn die de naald nu trekt doet het koper
goudachtig glanzend te voorschijn komen en het is een der spannendste momenten
van het etsen, als de tintelende lijnen uit het lakzwarte fond beginnen op te fonkelen;
het is of de teekening leeft en beweegt.
Om te sterk glanzen van het metaal voor de oogen te verzachten, wordt dikwijls
een transparant lichtscherm gebruikt, dat ongeveer onder een hoek van 45 graden
met het raam wordt geplaatst.
Ook bij het drukken van de plaat wordt het veelal onmisbaar geacht (zie Afb. 6),
men kan dan scherper zien hoeveel inkt moet worden achtergelaten.

AFB. 5. DE VERGROOTING VAN EEN GEDEELTE DERZELFDE ETS, WAAROP DE STIPPEN, DOOR DE
ROULETTE VERKREGEN, DUIDELIJK ZICHTBAAR ZIJN. VOORAL LINKS IS HET HEEN- EN WEER-BEWEGEN
VAN HET INSTRUMENTJE AAN DE ZIGZAG-LIJNEN TE ZIEN.

Bij het teekenen kan gebruik gemaakt worden van een te voren op papier gezette
schets, door die op de plaat over te brengen. Een vel dun papier wordt daartoe aan
één kant met krijt bestreken, en met die zijde op de plaat gelegd. Hierop komt dan
weer het papier met de teekening te liggen en de lijnen daarvan worden met een naald
overgetrokken. Door de lichte drukking die zich door het onderste vel papier
voortplant hecht zich het krijt op den etsgrond volgens de lijnen die door de naald
worden overgehaald. Men heeft dan om zoo te zeggen de plaats bepaald, waar iedere
etslijn komen moet. Met een dergelijke manier van doen wordt echter een belangrijk
iets op den achtergrond gedrongen, wij wezen er reeds eerder op: de spontaneïteit
waarmee een ets ontstaan kan. Zoo is het bekend dat de meeste van Rembrandt's
etsen direct, dus zonder overdruk van een teekening, werden gemaakt, en die waarbij
de overdruk werd toegepast behooren allerminst tot de beste. Vooral bij het etsen
naar de natuur - want men kan met plaat en etsnaald ook zeer goed buiten werken is deze omweg hinderlijk, maar dan wordt ook een teekenen zonder wijfelen of
onvastheid vereischt. Juist de gemakkelijkheid waarmee elke lijn gezet wordt wijst
er als 't ware op dat de spontaan gedane, eenvoudige maar sprekende lijn eigenlijk
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het meest ‘etserig’ van karakter is. De lijn is dan ook het voornaamste element in
alle etskunst, en wel nergens van een zoo vlijmende scherpte en krasse raakheid te
verkrijgen als hier. Het maken van een prent, waarin de lijnen hun persoonlijke
beteekenis hebben moeten opgeven, omdat ze met honderd andere samen een tint,
een toon, moeten vormen, is dus krachtens het wezen der etskunst als wansmaak te
brandmerken, als het lineaire daaraan is opgeofferd. Ongelukkigerwijs is dit maar al
te dikwijls het geval geweest in vele z.g. reproductie-etsen. Waar aanvankelijk de
reproductie van een schilderij niet door fotografie tot stand gebracht kon worden,
kwam men er toe het ets-procédé daarvoor te misbruiken. Nu
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zijn er wel reproductie-etsen vervaardigd die met verbluffende duidelijkheid de
verfoppervlakte van 't origineel weergeven, maar als ets bezitten deze prenten
natuurlijk geen kunstwaarde, alleen geven ze blijk van min of meer groote vaardigheid
in het handwerk. Een ets, als Thijs Maris naar den zaaier van Jean François Millet
maakte staat hier geheel buiten: Millet's schilderij was slechts aanleiding tot een
werk, dat geheel een geestesproduct van Maris werd. Een afbeelding te geven daaraan is hier geen oogenblik gedacht.
De groote verspreiding die de reproductie-etsen verkregen, bracht nu een deel van
het publiek in den waan, dat een ets, d.i. een origineele ets, er ook ongeveer als een
schilderij moest uitzien: er werden dezelfde toon-verhoudingen van verlangd en een
ets in enkele lijnen werd als nog-niet-af beschouwd. Dat in die enkele lijnen een
suggestieve soberheid, een gebondenheid vanveel hooger orde kan zijn gegeven,
wordt dan niet vermoed.
Wat harde strijd had Whistler niet, wiens kernachtige prenten de felste aanvallen
van kritiek en publiek hadden te verduren. Is het er niet mede, als met de taal, met
een pittig en raak woord, dat meer indruk maakt dan lange en omslachtige
redeneering?

AFB. 6. MET DE PALM DER HAND WORDT DE ALLERLAATSTE DRUKINKT, EEN BIJNA ONZICHTBAAR,
DOORSCHIJNEND LAAGJE, WEGGEVEEGD. AFB. 7 TOONT HOE MEN ER PARTIJ VAN TREKKEN KAN DOOR
HET OP ENKELE PLAATSEN TE LATEN STAAN.

Om nu weer tot de techniek terug te keeren: de teekening kan dus op de plaat in
haar geheel worden aangebracht, en de volgende bewerking moet dan dienen om
haar in de plaat vast te leggen. Daartoe wordt nu ook de achterzijde van de plaat
bedekt met een vernisoplossing die spoedig droogt en het zuur kan weerstaan. Dan
wordt zij in een bad met zuur gelegd, dat dus alleen 't metaal op de plaats van een
lijn kan aantasten. Ook kan, zooals vroeger meer geschiedde, een rand van was om
de plaat worden gemaakt, waarbinnen dan het zuur voorzichtig wordt opgeschonken.
In dat geval is het dus niet noodig ook den achterkant te voorzien. Het meest wordt
salpeterzuur gebruikt, soms met andere zuren vermengd; een sterker mengsel is
noodig voor het harde koper, dan voor het zachte zink dat vlugger wegbijt.*) Dit bijten
is wel de meest spannende bezigheid voor den etser; langzaam vormen zich uiterst
fijne gasblaasjes langs de lijnen, die deze als het ware doen tintelen en tot leven
brengen. Grooter worden zij en maken zich los, en stijgen op, en doen het
*) Verschil in nerf van de lijn is er het gevolg van, in 't algemeen is de lijn van de koperets
scherper. In reproductie is dit echter niet meer te zien.
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stil-werkende zuur zachtjes trillen van hun bewegen. - Wordt nu de plaat uit het bad
genomen dan zijn dus de lijnen alle even diep in 't metaal gebracht, en telkens en
telkens zal de bewerking moeten worden herhaald voor die gedeelten waar een
krachtiger lijn wordt vereischt. Immers is slechts weinig verschil in kracht te
verkrijgen door krachtiger of luchtiger neerzetten der lijn bij één enkele maal bijten:
de z.g. morsure à plat. Daartoe nu wordt de plaat gedroogd en
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voor zooverre voldoende diepte is verkregen, met opgelost vernis afgedekt. Hoè diep
de lijnen moeten bijten ten opzichte van elkaar, is natuurlijk een voornaam punt, het
is mechanisch niet te regelen of te controleeren, 't gevoel, door ervaring gesteund,
overweegt. Is eindelijk de grootste kracht verkregen, dan wordt door ze op te lossen,
alle vernis van voor- en achterkant der plaat verwijderd en deze is dan gereed om te
worden gedrukt. Zij zal dan echter in vele gevallen nog niet volkomen aan de
bedoeling van den etser beantwoorden, ook kunnen er plaatsen zijn die een nieuwe
behandeling met zuur vereischen. De afdrukken gemaakt tijdens den eersten toestand
zijn drukken van den eersten ‘staat’; na elke verandering worden weer proefdrukken
gemaakt, die dan den tweeden, derden, vierden staat, enz. vormen. Door elke nieuwe
behandeling met zuur moet de plaat weer eerst geheel gevernist worden, beteekend,
gebeten, schoongemaakt en is dan pas weer voor den druk gereed. Deze drukken zijn
dus alle proefdrukken (épreuves d'artiste), zij dienen om den etser 't resultaat van
zijn werk zuiver te laten zien. Is ten slotte het gewenschte eind-effect verkregen, dan
worden de afdrukken gemaakt, die de oplaag vormen welke voor verzamelaars is
bestemd.
We zeiden zooeven, dat de teekening in haar geheel op de plaat kan worden
aangebracht, waarna dan eerst 't geheel, en vervolgens gedeelten worden gebeten.
Echter ook de omgekeerde volgorde is mogelijk: door eerst op de plaat de lijnen te
zetten, die de sterkste zullen moeten worden en deze eenmaal te bijten, krijgen deze
een voorsprong in diepte. Immers: worden nu lijnen gezet die iets minder krachtig
moeten worden en de plaat weer in het zuurbad gelegd, dan bijten ook de lijnen weer
mede die reeds gezet en gebeten waren. Zoo kan men doorgaan en de lichte lijnen
voor 't allerlaatst bewaren. Aan deze manier is de naam van den Engelschman
Seymour Haden verbonden. Dikwijls ook worden beide methodes doorelkaar
aangewend.*)

*) Voor zeer krachtige lijnen kan bij beide manieren de échoppe worden gebruikt: een dikke
naald waarvan de punt stomp of plat inplaats van scherp is geslepen, en die dus als het ware
smalle strooken uit de etsgrond wegneemt.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

AFB. 7. JAN POORTENAAR. GATEWAY. HET GEBRUIK VAN EEN TINT DIE MEN BIJ HET DRUKKEN OP DE
PLAAT LAAT STAAN: SLECHTS HET MIDDENGEDEELTE DER ETS IS GEHEEL MET DE HAND
SCHOONGEVEEGD OP DE MANIER ZOOALS AFB. 6 ZIEN LAAT.

Welke zijn nu de verschillende manieren waarop na de eerste staat veranderingen
kunnen worden aangebracht?
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Het versterken van bestaande lijnen of het aanbrengen van nieuwe, het verzwakken
van bestaande lijnen of het geheel verwijderen ervan en het aanbrengen van vlakke
tinten zijn mogelijk.
Het eerste en tweede geval is reeds met een enkel woord aangegeven. Moeten alle
lijnen versterkt worden, dan kan de plaat voorzichtig met een gummi-rol met vernis
worden gerold onder matige verwarming. De vernis hecht zich dan alleen aan de
oppervlakte vast en vult niet de groeven der lijnen, die dus weer gebeten kunnen
worden. Behalve door bijten kunnen lijnen echter ook worden aangebracht of versterkt
met de ‘droge naald’; langs dezen weg kan ook een prent in haar geheel worden
gemaakt.
Het zuur vervalt dan geheel, evenals het vernis. De lijnen worden op de plaat met
de scherpe naaldpunt geteekend en daarbij licht ingekrast. De losheid van beweging
wordt dus hier gemist en de stroefheid van 't metaal doet zich dadelijk gelden in het
karakter der lijn: het is niet meer vloeiend, maar onbuigzaam en gaat naar het
harkerige toe. Door het inkrassen ontstaat aan den rand der lijn een opstaand kantje,
de braam. Deze is op 't effect van grooten invloed. Is namelijk later de inkt opgebracht
en wordt deze weer afgeveegd, dan houdt behalve 't lijntje dat slechts uiterst weinig
diepte heeft, vooral deze braamrand inkt vast, die zich bij het afdrukken als een
fluweelige tint kan voordoen. Als middel om een reeds gebeten plaat hier en daar
kracht bij te zetten is het droge-naald procédé veel door Rembrandt toegepast in zijn
later etswerk (ongeveer na 1650), bekende voorbeelden zijn de ‘Faustus,’ vooral ook
‘De drie kruisen,’ reeds in sommige landschappen treffen wij het aan: de drie
boerenwoningen o.a. De hoeveelheid der inkt en de richting waarin die wordt
afgeveegd hebben dan den grootsten invloed op de prent.
Het verzwakken van bepaalde lijnen of het geheel verwijderen ervan sluit zich,
daar het als 't ware een negatieve bewerking is, weinig aan bij de positieve van het
bijten. Het polijststaal, soms ook het schrapstaal worden hiervoor gebruikt. Het eerste,
glad en gebogen aan de punt, wordt dan krachtig heen en weer gewreven in de
richting, waarin de lijn loopt, zoodat de kanten daarvan afgerond worden. Dit is
voldoende om te veroorzaken dat bij den druk meer inkt uit de lijn kan worden
weggeveegd, zoodat ze minder sterk afdrukt. Het driekantig en scherp geslepen
schrapstaal wordt voornamelijk gebruikt om braam weg te nemen waar die niet
gewenscht wordt, of om oneffenheden glad af te schaven. Het polijsten echter maakt
bijna altijd een onaangenaam, weinig frisch effect in den afdruk. Een beter middel
is: de lijnen geheel verwijderen en dan opnieuw bijten. Wanneer ze echter diep zijn,
zou op deze wijze in de oppervlakte een kuil ontstaan, waarvan de randen bij het
afdrukken inkt vasthouden en dus een kringvormige vlek veroorzaken. Slechts uit
een zéér ondiepe kuil kan alle inkt worden weggeveegd, zoodat haar aanwezigheid
in den afdruk niet te constateeren valt; in andere gevallen moet het metaal van de
achterzijde worden opgehamerd terwijl de voorkant op een aanbeeld rust. Is het
metaal voldoende naar boven gebracht, dan wordt de voorzijde gepolijst. Maar zooals
reeds gezegd is: deze omslachtige bewerkingen doen afbreuk aan het sprekende van
een ets, vooral omdat zij juist tot direct-rake uiting gelegenheid geeft.
***
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De andere manieren, waarop in een plaat wijzigingen kunnen worden aangebracht,
vormen een reeks procédé's, die ook geheel zelfstandig kunnen worden toegepast.
Wij zullen er de voornaamste van bespreken. De aquatint, die - zooals de naam reeds
aanduidt - in afdruk doet denken aan het uiterlijk van waterverf, die met het penseel
is opgezet, vereischt een andere behandeling van den beginne af.
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In een vierkante kist wordt harspoeder gebracht en opgeblazen of -geschud, zoodat
het rondstuift; het blijft dan eenigen tijd zweven. Schuift men nu de blanke etsplaat
voorzichtig door een gleuf onderaan naar binnen zoodat zij op den bodem komt te
liggen, dan wordt zij langzaam met een fijne laag poeder bedekt. Door matige
verwarming smelten de poederdeeltjes op het metaal vast zon der ineen te vloeien
en door die fijne openingen heen kan later het zuur de plaat aantasten. Bij het
afdrukken na éénmaal bijten wordt zoodoende een tint verkregen, die pas bij
beschouwing onder een vergrootglas uit een donker fond met witte stippen blijkt te
bestaan. Dezelfde wijze van afdekken en bijten als bij de lijn-ets geschiedt ook hier,
waardoor dus tinten verkregen kunnen worden van verschillende kracht. Wat wit
moet blijven wordt vóór de eerste bijting met opgeloste vernis afgedekt. De aquatint
wordt veel als aanvulling bij de lijn-ets gebruikt.
In verband hiermede zou het gebruik van de roulette te noemen zijn: een rolletje
met fijne stalen punten bezet. Als aanvullingsmiddel bij de gewone lijn-ets of te
zamen met andere procédé's wordt het in onzen tijd gebruikt. Bij het rollen over de
plaat dringen de puntjes door de vernis en er zijn dus zoowel stippellijnen van de
breedte der roulette als stippeltinten mee te maken. Deze hebben echter spoedig een
mechanisch aanzien. Afzonderlijk werd de roulette gebruikt onder den naam van
crayon-manier als imitatie van zwart- of rood-krijt teekeningen in de 18e eeuw.

AFB. 8. P. DUPONT. ST. NICOLAASKERK (MET TOESTEMMING DER FIRMA E.J. VAN WISSELINGH EN CO.).
OVEREENSTEMMING VAN STIJL EN TECHNIEK. HET TYPE VAN EEN MOOIE, SPONTANE LIJN-ETS. DE
VOLGENDE AFBEELDING TOONT HET LATERE STREVEN NAAR MEER GEBONDEN SAMENSTEL, DAT
CONSEQUENT DOORGEVOERD, TOT DE ‘GRAVURE’-TECHNIEK LEIDEN MOEST.

Er zijn natuurlijk tallooze manieren bedacht om verschillende effecten te bereiken;
soms worden verschillende gecombineerd zoodat niet altijd is na te gaan, hoe iets
werd verkregen. Een bekend mid del is de z.g. doordruk. Dan wordt een vel
schuurpapier b.v. op de gewoon gegronde plaat gelegd en het geheel even door de
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drukpers gehaald: door de drukking geschiedt dan op de geheele plaat wat ook de
roulette doet, doch met aantrekkelijker onregelmatigheid. Het is duidelijk dat het
vele aanwenden van dergelijke technieken in één plaat steeds verder van den
eigenlijken ets afvoert; men moet ze wel binnen enge grenzen houden. Zoo ook het
procédé van de vernis-moux, zachte grond. De gewone etsvernis wordt dan met een
hoeveelheid vet vermengd alvorens ze op de plaat wordt gebracht. Na afkoeling
wordt ze dan niet hard, doch blijft eenigszins zacht. Wordt
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nu een vel papier van niet te gladde structuur op de plaat gelegd en teekent men
daarop met potlood of krijt, dan hecht zich onder elken streep het papier op den grond
vast. Neemt men het papier weg dan onttrekt het zooveel vernis aan den grond, dat
daarin de lijnen korrrelig zijn overgebracht. Het bijten gaat verder gewoon. Het
procédé, veel door Félicien Rops gebruikt, heeft echter een zeer bedenkelijken kant:
de imitatie van de teekening wordt zelden zuiver, en tenzij zéér ondergeschikt
gehouden, wordt zij als ets toch onbevredigend. Deze methode, als het ware een
verbeterde crayon-manier, heeft dan ook, zelfstandig gebruikt, nooit veel verbreiding
gevonden of belangrijke resultaten bereikt. Hoeveel zuiverder, eerlijker en meer
direct op het doel af is dan de lithographie, waar de krijtlijn onmiddellijk op den
steen wordt gezet en daarvan afgedrukt! Vlakke tinten, als onderdeel van lijn-etsen,
zijn verder o.a. met zwavelpoeder te verkrijgen. De gewoon geverniste plaat wordt
daartoe met olie bestreken en dan met het poeder bestrooid, waarna de zwavel invreet.
Een dergelijke tint slijt bij het drukken echter spoedig af.
Het zoogenaamde doorbijten vindt plaats wanneer de vernis òf niet goed aan 't
metaal is gehecht, òf wanneer ze onzuiverheden bevat, zoodat het zuur gelegenheid
heeft het metaal te bereiken op andere plaatsen dan door den etser eigenlijk werd
bedoeld. Het kunnen stippen zijn, of de afscheiding tusschen lijnen kan onder het
bijten vervagen. Van het eerste geval zien wij een voorbeeld in de bekende ets van
Millet der spittende mannen, waar het doorbijten om de hoofden duidelijk te zien is.
Het is wenschelijk er goed de aandacht op te vestigen, dat dergelijke ‘toevalligheden’
echter volstrekt niet ‘vanzelf’ kunnen plaatshebben en dat ze alleen aan den etser
zelf liggen. Waar 't etsprocédé door veel schilders wel eens even is geprobeerd,
zonder dat zij eigenlijk in de techniek thuis waren, zoodat zij voor allerlei verrassingen
kwamen te staan omdat zij de oorzaken niet kenden, verspreidde zich onder sommigen
de meening dat het maar allemaal toevalligheden en onberekenbaarheden zijn, die
het resultaat bepalen. En de sage, hoewel van allen grond ontbloot, verbreidde zich
onder vele leeken.
Andere technieken zijn samen te stellen door de plaat pas te vernissen nadat op
het blanke metaal met een oplosbaar inktmengsel is geteekend. Lost men dit dan op,
dan wordt de vernis tegelijk met de lijnen verwijderd en de plaat kan verder op de
genoemde wijze gebeten worden. Zoo zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden te
bedenken; het doen smelten van zand en zout in de etsgrond bijvoorbeeld.
Een bekende manier is de mezzo-tint, de zoogenaamde Engelsche.
Hier wordt geen zuur gebruikt, maar als retouches komen soms bijtingen goed te
pas. De plaat wordt eerst met een schraper, wieg genaamd, door gelijkmatig
schommelen ruw gemaakt, ze zou zich dus in afdruk geheel zwart voordoen. De
verschillende tinten nu worden verkregen door de ruwheid min of meer te verminderen
of geheel weg te polijsten; het polijststaal en schrapstaal bewijzen hier goede diensten
voor. De bewerking verklaart den naam ‘zwarte kunst’, de prenten zijn meest fluweelig
donker van uiterlijk. Voor oorspronkelijk werk werd deze methode ook voor portretten
toegepast; in onzen tijd komt zij echter zeer zelden tot uiting, haar bloei viel in de
18e eeuw.
Als hulptint wordt de lavis ook bij de lijn-ets toegepast: het zuur wordt dan met 't
penseel of op andere wijzen direct op de plaat aangewend.
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***
Voor al deze uiteenloopende middelen nu is de druk in hoofdzaak hetzelfde. Wij
zullen er eerst de behandeling van volgen, en dan naar de afdrukken zelf en hunne
kwaliteit omzien.
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Na de laatste bijting wordt de plaat zorgvuldig van alle zuur ontdaan en door oplossen
wordt vervolgens de vernis verwijderd. Voor het afdrukken wordt een taaie, dikke
inkt gebruikt. Op een metalen oven wordt de plaat zacht verwarmd, waardoor de inkt
daarop grootere lenigheid verkrijgt. Met een tampon wordt ze er op aangebracht en
door deze schommelend te bewegen dringt ze in de groefjes der lijnen en vult deze
op.

AFB. 9. P. DUPONT. OSSEN. ETS IN GRAVURE-STIJL. DE LOSHEID VAN BEWEGING, DIE IN DE VORIGE
ETS ZOO STERK AAN DEN DAG TREEDT, IS HIER GEHEEL VERDWENEN. HET VERLOOP DER LIJNEN IS
HIER OPZETTELIJK, BEWUST INGETOOMD TOT EEN MEER SYSTEMATISCH GEHEEL, DAT DAARDOOR HET
KARAKTER VAN EEN GRAVURE IN ETSTECHNIEK HEEFT VERKREGEN.

Dan is de plaat dus geheel met een dikke inktmassa bedekt. Met lappen met wijde
mazen wordt ze dan afgeveegd, de mazen vullen zich met inkt die van de oppervlakte
wordt meegenomen doch in de lijngroeven achter blijft*). Met steeds fijner weefsel
gewreven, komt langzaam de glanzende metaaloppervlakte weer te voorschijn en
geeft aan de voorstelling die er zich zwart op afteekent een gloed, een intensiteit, die
heerlijk kan zijn.
De metaaloppervlakte houdt dan echter nog een bijna onzichtbaar laagje inkt vast,
dat bij het drukken een zachte tint geven zou. Wil men deze geheel of ten deele
verwijderen, dan geschiedt dit met de palm der uitgestrekte hand, die even met
poederkrijt is ingewreven en zoo de inkt wegneemt. Deze behandeling vereischt
natuurlijk een zuiver inzicht in de bedoeling van den etser, het is niet iets mechanisch.
Vooral bij het zooeven aangeduide laten staan van tinten, bij het laten staan van
de inkt die door de braam van de droge naald wordt vastgehouden, wordt het effect,
dat de afdruk zal hebben, door die behandeling

*) Onder deze bewerkingen wordt de etsplaat van den oven genomen en op een houten tafelblad
gelegd, zoodra ze te warm zou worden: ze koelt dan slechts langzaam af en kan ieder
oogenblik opnieuw gewarmd worden, wanneer de inkt te taai mocht worden.
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AFB. 10. P. DUPONT. L'OUTILLAGE. GRAVURE: DE TECHNIEK IS MET DEN INNERLIJKEN STIJL IN
OVEREENSTEMMING GEBRACHT.
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bepaald*). Hier is juist een groote tegenstelling tusschen de ets en gravure ten opzichte
van de houtsnede of litho, waar het inkten slecht uit één bewerking: het gelijkmatig
opbrengen bestaat, en waar dus zoovele verschillende mogelijkheden in den druk
niet voorkomen. Daar het nu eenmaal een geliefd iets is, oude prentkunst als voorbeeld
te stellen voor hedendaagsche, wordt bij de etsen van Rembrandt bijvoorbeeld gaarne
van klassieke zuiverheid van druk gesproken. Vooral in die bladen waarin droge
naald is toegepast, is deze bewering geheel mis, want daarbij is van een zuiver
schoonvegen der plaatoppervlakte geen sprake, en wordt juist door de behandeling
van de inkt het effect meer bepaald dan ergens anders. In onzen tijd wordt meer
gebruik gemaakt dan vroeger van den tint die het metaal vasthoudt, wanneer het niet
of alleen op enkele plaatsen met de vlakke hand wordt afgeveegd en op dit verschil
berust het verhaaltje, dat op Rembrandt's etsen alleen zou zijn afgedrukt, wat ‘in’ de
plaat zit. Wie dat als absolute voorwaarde stelt, zooals Dupont deed, moet dan ook
Rembrandt's prenten in dat opzicht verwerpelijk vinden. Het verklaart ons hoe hij
ertoe kwam, het graveerprocédé met de ets te verbinden om tenslotte bij de enkele
gravure te blijven met de bedoeling die zóó in de plaat te steken dat ze ook na het
leven van den maker steeds klaar voor den drukker zijn zou. Het wil ons echter
voorkomen dat hier een misvatting den kunstenaar parten speelde; er zijn immers
zoovele andere factoren bij den druk in 't spel: papiersoort, drukking der pers, kleur
en samenstelling van inkt, zoodat een volkomen zekerheid voor totaal gelijke afdruk
na jaren en buiten den artist om welhaast een onmogelijkheid schijnt - en men zich
trouwens zoodoende meer naar massa-productie gaat richten dan toch binnen de
grenzen van oorspronkelijke kunst verkregen kan worden. In de etsen, die in de
zeventiende eeuw als boekillustratie dienden wordt dan ook de verwezenlijking
daarvan gevonden: het mechanisch zuivere is er in bereikt - maar ze missen artistieke
waarde.
Een laatste behandeling der plaat is het z.g. ophalen, de retroussage. Met een lap
van zachte, soms gekookte mousseline wordt voorzichtig en luchtig over de
oppervlakte gestreken. Hierdoor wordt de inkt iets of wat uit de lijn-groeven getrokken
en doet een te groote scherpte daarvan te niet. Een voorbeeld van de uitwerking
daarvan geven Afb. 11, 12 en 13, het effect van de prent is er veel krachtiger, warmer
door geworden. Dat voor dit werk echter een goed geoefende hand wordt vereischt,
spreekt voor zichzelf. Bij een druk, waarin het ophalen te sterk geschiedt is het
algemeen uiterlijk verslapt; de prent ziet er eerder troebel dan krachtig uit. Ook hier
kan routine slechts dienen als steun voor het gevoel. Nog even worden nu de randen
der plaat afgeveegd, er heeft zich tijdens de behandeling inkt aan opgehoopt die een
smerigen donkeren rand om de prent zou geven, en dan gaat de plaat op de pers.
De etspers, vroeger van hout, nu van ijzer, is in den loop der eeuwen verder niet
veranderd, dan in het draai-mechanisme. Zij bestaat uit twee dikke cylinders of
walsen, waartusschen een tafelblad ligt, en waarvan de tappen rusten in een zwaar
houten of ijzeren gestel. (Zie de afbeelding boven den aanvang van dit artikel). Daar
boven in bevindt zich een schroef, waarmede de druk van den bovensten cylinder
op de onderste geregeld wordt. Is het tafelblad groot, dan wordt het door kleine
steunringen opgevangen waarover het verder rolt, wanneer men de walsen doet
draaien. Het draaien nu werd vroeger uitsluitend met vier houten armen, kruisgewijs
geplaatst, bewerkstelligd; tegenwoordig verzekert een vliegwiel een regelmatiger
*) De samenstelling der inkt is daarop tevens van veel invloed.
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papier, waaroverheen een paar lappen drukvilt komen. Dan wordt dit alles door de
walsen heengedraaid, en daarbij is dan de afstand tusschen deze zóó genomen dat er
juist drukking genoeg is waardoor het vilt het weeke papier in de lijngroeven perst.
Want daar alleen kan het samengedrukte vilt zich uitzetten. Het papier is dan over
de geheele oppervlakte van de etsplaat tot glanzens toe geperst. - Voor een nieuwe
afdruk wordt nu het inkten, enz. enz. weer herhaald. We zeiden zooeven, dat het
papier vochtig gemaakt is. Meestal geschiedt dit één dag voor het drukken, zoodat
het week en uiterst soepel is geworden; na den druk verheffen zich de etslijnen dan
ook in licht relief. Het meest worden Hollandsche en Japansche soorten aangewend;
het laatste is fijner en gladder van oppervlak. Ruwer papier wordt in vochtigen
toestand veelal licht opgeborsteld zoodat het den inkt gelijkmatiger opneemt.
***
Zooals we reeds opmerkten zijn - in theorie - de afdrukken te onderscheiden in
‘proeven’, die tijdens de bewerking der plaat, en in de eigenlijke oplaag-drukken,
die na de voltooiïng daarvan worden verkregen. De eersten worden soms door, steeds
voor den etser gemaakt om hem in staat te stellen zijn plaat tot een zoo goed mogelijk
resultaat op te voeren: zij kunnen dan ook met verschillende inktsoorten en op
verschillende papieren zijn gemaakt. De beste dient dan als model voor de oplaag.
Nu werd deze vroeger door een kunsthandelaar uitgegeven en dus onder zijn
auspiciën gedrukt. De plaat werd dan meestal van een onderschrift, een titel voorzien
die in de marge van de etsplaat werd gesneden. Dit waren de afdrukken met de letter;
de proefdrukken die ‘avant la lettre’.
Deze werden nu door den artist van zijn naamteekening voorzien. Hierin zal wel
de reden liggen dat het publiek ertoe gekomen is aan die proefdrukken een hoogere
waarde toe te kennen dan aan de exemplaren der oplaag; mogelijk ook zijn sommige
oplagen wel in een zéér ruim aantal gedrukt zoodat de prenten van de slijtende plaat
zwakker en zwakker werden en dus bij het publiek het vertrouwen in de afdrukken
‘met de letter’ niet versterkten. Ten deele zal ook de zeldzaamheid der proefdrukken
in het spel zijn geweest, waar de oplaag tot in het oneindige werd uitgebreid.
Heden ten dage echter is het gebruik van een gedrukten titel bij origineele prenten
geheel verdwenen. En daarmede is de opvatting een wanbegrip geworden die aan de
‘épreuves d'artiste’ een hoogere waarde toekent (want zoo werden dan veelal de
proefdrukken gemerkt). Maar nu die eenmaal zoo'n hooge waardeering hadden bereikt
in den gedachtengang van het publiek, was het nog maar een kleinigheid, een oplaag
van bijvoorbeeld honderd exemplaren de wereld in te zenden als honderd épreuves
d'artiste, wat dus eigenlijk onzin is. Toch meent het publiek die met een meer gerust
hart te kunnen koopen! Waar nu in onzen tijd dikwijls de artist óók de uitgever van
de oplaag is, zou men dus in een grapje kunnen zeggen, dat zijn oplaag uit niet anders
dan épreuves d'artiste bestaat. Maar eigenlijk doet het er toch niets toe, of de artist
dan wel de kunsthandelaar de oplaag laat drukken; en de oplaag-exemplaren zijn
nooit épreuves d' artiste.
Bedenkelijker nog is het gebruik, voor zoogenaamde proefdrukken meer geld te
vragen dan voor de oplaag-prenten, wanneer van de eerste een aantal in omloop
komen.
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Het komt namelijk voor, dat van een ets honderd exemplaren worden gedrukt, en
twintig ‘proefdrukken’ tegen een hoogeren prijs verkrijgbaar worden gesteld. Maar
het is immers ondenkbaar dat de artist twintig keer zijn plaat laat drukken, twintig
keer achter elkaar ongewijzigd, om te zien of de plaat zoo goed is! Deze prenten zijn
dan ook geen proefdrukken, ze zijn in geenerlei opzicht iets anders dan gewone
afdrukken.
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AFB. 11. EEN LIJN ETS, WAARBIJ EEN TINT VOLGENS DE LAVIS-MANIER IS AANGEBRACHT. DE PLAAT
IS GEHEEL MET DE HAND SCHOONGEVEEGD EN DAN ZONDER EENIGE VERDERE BEHANDELING
AFGEDRUKT. ZE IS ECHTER OP RETROUSSAGE BEREKEND, DAAROM VERTOONEN ZICH DUS NU DE LIJNEN
ZOO SCHRAAL MOGELIJK; EN DE RUIMTE ER TUSSCHEN IS NOG GEHEEL WIT. ZIE AFB.

12 EN 13.

Het is natuurlijk wèl denkbaar, dat een artist in zijn ets een procédé toepast dat
slechts voor een beperkt aantal afdrukken geëigend is, bijv. twintig. Nadat nu deze
verkregen zijn kan hij zijn plaat weer onderhanden nemen en volgens een andere
werkwijze behandelen die minder gauw uitslijt en zich voor een honderdtal prenten
best leent. Dan is er, als de tweede manier sterker maar minder fijn is dan de eerste,
verschil in artistieke waarde en dus een reden om verschil in prijs te maken tusschen
de twee series. Doch het zal nauwelijks gezegd behoeven te worden dat dit geval een
hooge uitzondering zijn zal.
Wij merkten dan op, dat in 't algemeen ten onrechte de eerste afdrukken van hoogere
kunstwaarde worden geacht te zijn. Maar op den langen duur worden door het drukken
de prenten ook werkelijk zwakker, dus: gaan in gehalte achteruit. Het is nu van belang
na te gaan, waar die grens tusschen goede en minderwaardige prenten kan liggen.
Zink slijt door zijn grootere zachtheid vlugger af dan koper in het algemeen doet,
maar het is aan den anderen kant weer denkbaar dat een zéér fijn gebeten koperen
plaat vlugger afslijt dan een zinken, die bizonder forsch gebeten is.*) De behandeling
van het drukken, het afvegen der oppervlakte dat bij elken druk terugkeert is er de
hoofdoorzaak van; het uit zich in het slapper worden van de drukken. Door
galvanoplastisch verstalen echter kan hieraan tegemoet gekomen worden, ofschoon
zoo'n uitbreiding van het aantal exemplaren geen artistiek voordeel heeft. Men kan
met verstalen al gauw tot een paar duizend exemplaren komen, de uiterst dunne
staallaag brengt

*) Op beide metalen komt men toch al gauw tot een dertigtal goede afdrukken, ook al is de
plaat licht gebeten.
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geen verandering in den afdruk teweeg. Om met de massa-productie nog verder te
kunnen doorgaan is 't alleen noodig, van de oorspronkelijke plaat een tegenvorm te
maken. Door neerslaan kan men dan zooveel nieuwe platen maken, als men wil, zij
zullen alle dezelfde afdrukken geven als de oorspronkelijke plaat. Dank zij onze
moderne technieken is het dus mogelijk het aantal exemplaren oneindig te maken!

AFB.

12. JAN POORTENAAR. WESTMINSTER BRIDGE, LONDEN

Nu het beperken van 't aantal prenten eener plaat. Ook hier kan te ver gegaan
worden, zoodat de rariteits-liefhebberij van enkele verzamelaars den prijs der weinige
exemplaren tot enorm hooge bedragen doet stijgen - die dan weer een
overeenkomstighoog kunstgehalte suggereeren, wat voor sommige koopers zeer veel
aantrekkingskracht bezit. Het is duidelijk dat in de kunst de beperking dikwijls meer
productief wordt, dan de uitbreiding der oplaag.
In alle geval is het vanzelf sprekend dat een serieus kunstenaar van een ets geen
andere exemplaren de wereld in laat gaan, dan die welke hij zelf goed genoeg acht.
Als waarborg daarvoor kan men toch eigenlijk de handteekening beschouwen die
hij op elken afdruk plaatst. Het is dus ook dáárom een wanbegrip dat aan ‘vroege’
afdrukken een hoogere waarde toekent, 't welk echter dikwijls uit winstbejag of
onkunde door handelaars wordt versterkt. Integendeel: sommige platen kunnen onder
het drukken beter worden, meer samenhang verkrijgen. Vooral wanneer in een plaat
met de droge naald gewerkt is, valt dit waar te nemen. Bijvoorbeeld in enkele etsen
van Rembrandt, waar op die wijze een teveel van fluweelige diepten is aangebracht,
zijn latere drukken te verkiezen boven de vroegere, daar de lichte slijtage het algemeen
aspect verbetert. In het geval van Rembrandt's bekenden Molen hebben wij een ander
voorbeeld (de prent is van 1641 en is alleen gebeten, zonder droge naald).
Waarschijnlijk door te sterk verhitten der plaat
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bij het vernissen is de etsgrond er niet zóó op gehecht of het zuur had gelegenheid
ook de barstjes in de plaat te bijten, die daarbij ontstaan zullen zijn. De eerste
afdrukken vertoonen dus een met barsten dooraderd wolkachtig waas dat door
Rembrandt niet bedoeld of gewenscht werd. Wordt dit nu niet opzettelijk uit de plaat
verwijderd, dan zal het vlugger uitslijten dan de aanmerkelijk dieper gebeten lijnen
en daardoor in afdruk minder zichtbaar worden - waardoor de artistieke waarde der
prent wordt verhoogd. Toch is uit den tijd, dat nà de proefdrukken de oplaag met een
in de marge der plaat gesneden onderschrift verscheen, de gewoonte gebleven,
proefdrukken ‘avant la lettre’ hooger te schatten dan de bladen met den titel. Evenzoo
is het met de drukken die in de marge van de plaat een proef-etsje om 't zuur te
probeeren, een essai de pointe, dragen. Wordt het later weer weg geslepen dan acht
men gaarne de drukken met dit proef-etsje van hoogere waarde....

AFB. 13. JAN POORTENAAR. WESTMINSTER BRIDGE, LONDEN. AFB. 12 EN 13 ZIJN ANDERE AFDRUKKEN
VAN DEZELFDE ONVERANDERDE PLAAT (AFB. 11), AFB. 12 ECHTER LICHT, AFB. 13 STERK
GERETROUSSEERD. DE INKT HEEFT DAARDOOR TUSSCHEN DE LIJNEN DE LICHTE PLEKKEN, BIJV. OP
DE LAMP EN DE AUTO RECHTS, MET EEN TINT OPGEVULD. OOK DE DUNNE LIJNEN IN DE LUCHT ZIJN
DAARDOOR OP DE 2E DRUK KRACHTIGER DAN OP DE EERSTE. DE TINT DIE NAAST DE LIJN IS GEKOMEN,
IS IN DE DERDE DUIDELIJK TE ZIEN.

***
Wij willen tenslotte nog even over de kleurets spreken.
Inplaats van prenten in een of twee, volle kleuren, zooals geheel in het wezen der
grafiek ligt, is in den laatsten tijd weer de veelkleurige prent met kleur-overgangen
in zwang gekomen. De veelkleurigheid kan van één plaat direct worden verkregen
door op elk deel der oppervlakte de vereischte kleur aan te brengen, maar ook door
drie hoofdkleuren aan te nemen en voor iedere kleur één plaat te bewerken. Worden
de drie platen dan over elkaar op 't zelfde papier afgedrukt, dan is de prent gereed.
Hier zijn met drie kleuren zeer veel combinaties
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mogelijk, daar men elke kleur in al haar schakeeringen tusschen licht en donker kan
afgedrukt krijgen, waardoor met de evenvele schakeeringen der tweede en derde
(meest: rood, geel, blauw) een groot aantal tinten te verkrijgen is. Het is echter in 't
oogvallend, dat hier het terrein der grafiek langzaam wordt verlaten en dat der
schilderkunst wordt betreden. Daarbij moet een dergelijk grafisch product het dan
afleggen: immers door de mogelijkheid van onmiddellijke kleurverbinding zijn
kleurovergangen het speciale kenmerk van schilderkunst, en waar de eenkleurigheid
of althans de soberheid van kleursamenstel in de grafiek wordt verlaten, wreekt zich
deze fout in 't resultaat, dat slap en fletsch of schel en schreeuwerig worden moet.
Het is duidelijk dat voor deze prenten de tint-procédé's worden gebruikt, meestal
hier en daar versterkt met lijn-ets. In de 17e en vooral 18e eeuw is een andere wijze
om tot kleurprenten te komen voornamelijk in Engeland toegepast: de stippel-gravure,
waarbij de tinten door dicht bijeengeplaatste stippels worden verkregen, die in de
plaat geslagen of gebeten worden. Het zijn de overbekende, honigzoete ‘Engelsche
platen’, alle reproducties van meestentijds zeer slappe en decadente schilderkunst.
Tot de grafiek in hoogeren zin behooren zij dan ook niet: ten eerste zijn het geen
eigen uitingen, ten tweede zijn zij slechts techniek-toepassingen die, zooals reeds is
gezegd, door hun kleur buiten het wezen der grafiek willen treden: het willen gedrukte
schilderijen zijn. De groote handvaardigheid die voor het maken wordt vereischt,
kan die verbastering niet verhelpen; de geraffineerde uitvoering kan met haar masker
den wansmaak slechts voor een zeker publiek bedekken, dat behendigheid met kunst
verwart.

AFB.

14. ETSPERS NAAR EEN GRAVURE UIT JAN LUYKEN, 'T MENSCHELIJK BEDRIJF.

In onzen tijd is de kans op herleving van dergelijke technische bravoure zonder
meer niet groot door de gemakkelijkheid waar mede mechanische reproducties worden
verkregen. Er is dus te meer gelegenheid voor de origineele grafiek om zich als eigen
uiting algemeen gewaardeerd te zien; daartoe op te wekken is het doel van deze
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beschouwingen. Ten slotte is een waarschuwing tegen een nieuwe parasiet: de ets
die een in etstechniek omgezette, fotografisch-accurate, natuurafbeelding geeft, niet
overbodig. Deze allen stijl en kernachtigheid der ets missende prenten zullen echter
alleen door een publiek kunnen worden getolereerd, dat in den aard der techniek
even weinig inzicht heeft als hun makers, die tevens het warme gevoel missen dat
hen anders den weg zou wijzen in den doolhof van het vele, dat zij zien en waaruit
zij niet weten te kiezen.
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De hofstede Velserend en haar vroegere eigenaars,
door J.F.L. de Balbian Verster.
Bij de ruïne van Brederode ligt, onder zwaar geboomte,

HET POORTJE BINNENSHUIS GEZIEN. (NAAR EEN GEWASSCHEN TEEKENING VAN L.J. HANSEN, OMSTREEKS
1830, IN HET STEDELIJK ARCHIEF TE HAARLEM).

de uitspanning Velserend. In zomersche dagen is zij, met de eeuwenheugende ruïne,
einddoel of mijlpaal van vele uitstapjes en in de latere jaren is Velserend tegelijk
opgegroeid tot een hotel-pension. Voor dit doel is het mid dengedeelte met een
stijllooze verdieping verhoogd, maar de westelijke vleugel is onveranderd gebleven
en vertoont, o.a. door de karakteristieke verdeeling der ramen, nog alle kenmerken
van den oorspronkelijken bouw. De achtergevel van dien vleugel vooral is interessant
door het mooie poortje, waarvan Wenckebach hierbij een nauwkeurige penteekening
heeft geleverd. Dit is blijkbaar geheel ongerept gebleven. Boven de deur ziet men
nog de kleine, in lood gevatte ruitjes. Het fraai gebeeldhouwde deurkalf, in den boog
met engelenkopjes en lofwerk versierd, draagt in het fries het jaartal 1638 en een
wapen: een keper vergezeld door drie leliën.
Toen ik op Velserend de vraag stelde, van wie dat wapen wel mocht wezen, kwam
zonder aarzeling het antwoord: ‘Van Johan van Overrijn van Schoterbosch. Die heeft
Velserend in 1638 gebouwd.’ Dit liet nauwelijks twijfel toe, maar het zou spoedig
blijken, dat dit historisch gegeven op den keper beschouwd geen vasten grond had.
Het berustte op een mededeeling in Craandijk's ‘Wandelingen door Nederland,’ waar
men omtrent de vroegere buitenplaats Velserend leest: ‘Johan van Overrijn van
Schoterbosch, Meesterknaap van Brederode, heeft het in den jare 1638 gebouwd;
zijn wapen is nog aan een deurkozijn in den achtergevel van het huis te vinden.’ In
deze tweeledige mededeeling is het laatste gedeelte juist, maar het eerste
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niet. Hoe dit nu in elkaar zit, zal blijken.
Door de vriendelijke hulp van den Heer C.J. Gonnet, den Rijksarchivaris in
Noordholland, wiens spreekwoordelijke hulpvaardigheid met het klimmen zijner
jaren in het geheel niet is verminderd, ben ik op gemakkelijke wijze in staat gesteld
de geschiedenis van Velserend, van zijn feitelijken stichter en van een aantal volgende
eigenaars, te leeren kennen.
Op 22 Januari 1624 verkocht Anthony Jacobsz. Schuijt, eertijds schout van
Tetterode, voor f. 2125. -, de plaats Velserend aan Jan Claesz. Loo, brouwer en
burgemeester der stad Haarlem. Hij kwam reeds in de stadsregeering op 25 October
1618, werd schepen in 1619 en is, in de lange periode van 1620 tot 1658, herhaaldelijk
Burgemeester geweest. Van 1649 tot 1651 ging hij ter Dagvaart als vertegenwoordiger
van zijn vaderstad in de Generale Staten.
Doch niet alleen bekleedde hij regeeringsambten, hij is ook kolonel der schutterij
geweest en in die qualiteit is hij tweemaal, in de volle beteekenis van het woord
vereeuwigd en, mag men zeggen, daardoor in de heele wereld bekend geworden.
Ook zonder zijn naam te weten, kent ieder bewonderaar van Frans Hals den prachtigen
hoofdpersoon op twee der meest beroemde schutterstukken in het Haarlemsche
museum (zie bl. 356/7).
De brouwerij ‘het Scheepje’, - gelijk zij later met onnoodige kleineering werd
genoemd, - is nog in wezen gebleven, grootendeels in den staat waarin Jan Claesz.
Loo ze heeft beheerd. Alleen het woonhuis aan den waterkant dagteekent van het
laatst der 17e eeuw. De zware muren van de eigenlijke brouwerij, de pakhuizen en
zolders met hun eikenhouten bintwerk en de oude gevelsteenen, alles spreekt van
een hoogen ouderdom. Inderdaad dagteekent het gebouw reeds uit de tweede helft
van de 14e eeuw. Bijzonder belangwekkend echter is, in het achterhuis, de
binnenkamer met haar rijke betimmering, een zeldzaam fraaie zoldering en een
prachtige schouw. Men kent dergelijke vertrekken in stadhuizen en stichtingen, maar
het behoort zeker tot de zeldzaamheden, dat zulk een kamer door de eeuwen heen is
bewaard gebleven in een particulier gebouw. Zelfs eenige meubelen moeten van
oudsher hier hebben gestaan en dus reeds in gebruik zijn geweest bij den
burgemeester-brouwer, die deze mooie kamer liet inrichten.*)
Jan Claesz. Loo is dus sedert 1624 eigenaar geweest van Velserend. Niet lang
daarna, in 1627, is het merkwaardige schilderij vervaardigd dat mede in het Frans
Hals museum wordt bewaard. De kunstenaar Jacob Adriaensz. Matham, vooral als
graveur bekend, heeft daar de brouwerij aan het Spaarne en 's burgemeesters
buitenplaats bijeengebracht, zonder zich aan den onderlingen afstand te storen (zie
bl. 355).
Onder dit curieuse stuk staat een gedicht dat op de reproductie door de sterke
verkleining niet leesbaar is. Het behoort niet juist tot de hoogere poëzie, maar meer
tot de gemoedelijke rijmkunst in Catsiaanschen trant.
Dit's 't Huijs en 't Hof van Loo, het Huijs staet op het Sparen,
In 't beste van de stad, daer onse schepen varen.
De Hofsteê wel bekend op synen naem van Loo
Leyt aen der duynen kant, bij 't Huijs te Bredero.
Daer is syn Brouwerij, sijn arbeijd en sijn nering,
*) Zie ‘Buiten’ 11 Dec. 1915.
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Daer wacht hij van den Heer sijn segen en sijn tering.
Hier is sijn Lust-vertreck, hier is sijn speel-prieel,
Dit is sijn last en lust, dit is sijns levensdeel.
Is 't brouwen niet een angst, en een bekommerd woelen?
Dit is voorwaar genoeg te mercken en te voelen:
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OUD POORTJE TE VELSEREND. NAAR EEN PENTEEKENING VAN L.W.R. WENCKEBACH.
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Hoe billick is het dan dat hij wat spelens heeft
En dat hij sich te met op 't land tot rust begeeft.
Wat is 't ook van den woel van 't arme menschenleven
Indien wij nu en dan ons niet wat wils en geven,
En breken onse sorg en swaren kommer af,
Totdat men rusten sal by Got en in het graf.

In het bovengedeelte van de schilderij ziet men drie wapens.

LINKERVLEUGEL, VOORZIJDE VAN HET GEBOUW.

Links en rechts het wapen van Haarlem in den nieuweren en in zijn ouderen vorm.
In het midden een alliantiewapen met amortjes als schildhouders. Dit is het
gecombineerde wapen van Jan Claesz. Loo en zijn huisvrouw Margrieta van
Akersloot. Het eerste is doorsneden, boven een leeuw, onder een keper vergezeld
van drie leliën. Het tweede vertoont een zwemmenden visch en drie eikels (akers) 2
en 1.
We kunnen deze wapens controleeren. De namen en wapens van Burgemeester
Loo en Margrieta van Akersloot komen voor op een gebrandschilderd raam, dat in
1635-'36, aan de toen nieuw gestichte kerk te Bloemendaal, door aanzienlijke
Haarlemmers werd geschonken. Ten jare 1867 is dit raam door de kerkvoogden te
Bloemendaal verkocht. Tegenwoordig is het, met drie andere dergelijke ramen van
dezelfde herkomst, geplaatst in de groote zaal van het Raadhuis te Haarlem.
De wapens van het echtpaar, op het penschilderij van Matham zoowel als op het
glasraam voorkomende, stemmen in hoofdzaak overeen, maar er is toch één groot
verschil. Op het schilderij is het wapen Loo naar men ziet doorsneden, op het raam
is het enkelvoudig. Hier vertoont het alleen den rood getongden en geklaauwden
leeuw op het azuren veld. Dit is de juiste vorm, overeenstemmend met de omschrijving
bij Rietstap: (van) Loo, Harlem. D' a z u r a u l i o n d' a r g e n t , a r m é e t
lampassé de gueules.
Hoe is de burgemeester-brouwer-kolonel, reeds in 1627, er toe gekomen, zijn
wapen te verrijken met den keper en de drie lelies? Het antwoord moet luiden: hij
heeft het wapen (van) Overrijn van Schoterbosch overgenomen en bij het zijne
ingelijfd! Dit blazoen wordt n.l. door Rietstap beschreven aldus: d ' a r g e n t a u
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chevron de gueules, accompagné de trois fleurs-delis du
même.
De misvatting van Craandijk is hiermede verklaarbaar geworden. Het wapen in
het deurkalf is inderdaad dat van het geslacht Overrijn van Schoterbosch. Dit eenmaal
wetende, heeft hij zonder nader onderzoek de gevolgtrekking gemaakt, dat ergo een
drager van dat wapen, Velserend (in 1638) heeft gebouwd. We behoeven dit niet
meer te weerleggen, want Burgemeester Loo is eigenaar geweest van 1624 tot aan
zijn dood op 7 Oct. 1660; ten overvloede wordt zijn bezitrecht door Matham's
schilderij bevestigd.
Men kan verschillende vragen stellen waarom Burgemeester Loo ging pronken
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met eens anders wapen. Was hij wellicht van moederszijde verwant aan het geslacht
Overrijn van Schoterbosch? Of wel, is het bedoelde wapen toch n i e t van dat
geslacht? Deze laatste bedenking kan oprijzen, omdat de heraldische kleuren op het
penschilderij onduidelijk en aan het poortje in het geheel niet, op de bekende manier
met lijnen en stippen, zijn aangegeven. Alleen de indeeling en de ‘stukken’ staan
vast en kloppen met het wapen Overrijn, van de emails geldt dit niet.

VOORSTELLING VAN DE BROUWERIJ ‘HET SCHIP’ OP DE HOUTMARKT TE HAARLEM (RECHTS) EN DE
HOFSTEDE ‘VELSEREND’ (LINKS), BEIDE TOEBEHOORENDE AAN BURGEMEESTER JAN CLAESZ. LOO. OP
DEN ACHTERGROND LINKS DE BREDEROSCHE BERG, IN HET MIDDEN DE RUïNE. PENSCHILDERIJ OP
PANEEL (114 BIJ 70 CM.) IN HET FRANS HALS-MUSEUM (NO. 206), DOOR JACOB ADRIAENSZ. MATHAM
(GESTORVEN 20 JAN. 1631).

Nog één bijzonderheid blijft zeker merkwaardig. Toen schrijver dezes van de
wapenkwestie vertelde aan den tegenwoordigen eigenaar van ‘het Scheepje’ - die
met veel piëteit de brouwerij en de kamer van zijn voorganger Jan Claesz. Loo in
stand heeft gehouden - herinnerde deze zich dat, ergens boven op een zijner groote
zolders, nog een oud deurkozijn moest liggen. Wij klommen samen op onderzoek
uit en vonden een volledig kozijn, dat naar afmeting en bewerking identiek was met
dat op Velserend, den chevron fleurdelisé inkluis! Een jaartal alleen ontbrak.
***
In het kort volgen hier de latere eigenaars van Velserend.
Na den dood van Burgemeester Loo in 1660, is de hofstede overgegaan aan zijne
dochter Emerentia Loo, die gehuwd was met Cornelis Hofflant en dezen overleefde.
Op 27 Juni 1675 verkochten hare erfgenamen de plaats aan Cornelis Borst, voor f
7975.-.
Lang heeft dit bezit niet geduurd, want op 29 Mei 1679 verkocht Cornelis Borst
het huis voor f.7000. - aan Cornelis Schouten, brouwer ‘In de Kandelaar’ te Haarlem.
Maar reeds op 10 December 1681, heeft Anna Heda, weduwe van Cornelis Schouten,
brouwster ‘In 't Hoeffijser’ te Haarlem, de buitenplaats weder verkocht voor het
hooge bedrag van f. 8500. - en daarmede
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kwam Velserend in het bezit van een patricische Amsterdamsche familie.

BURGEMEESTER JAN CLAESZ. LOO, BROUWER IN ‘HET SCHIP’, EIGENAAR VAN VELSEREND, ALS KOLONEL
VAN DEN CLOVENIERS DOELEN. FRAGMENT VAN HET SCHUTTERSTUK VAN FRANS HALS, GESCHILDERD
IN 1633. (FRANS HALS-MUSEUM NO. 126).

De nieuwe eigenares was Breghie Hooft, weduwe van Harmen van de Poll, in
leven secretaris der stad Amsterdam. Zij was de oudste dochter van den machtigen
regent, Burgemeester Mr. Henrick Hooft*) en diens eerste vrouw Aeghje Hasselaer;
zij heette naar hare grootmoeder van moederszijde, Brechtgen van Schoterbosch.
*) Burgemeester Henrick Hooft hertrouwde, drie jaar na den dood zijner eerste vrouw, op 27
Februari 1667, met Maria van Walenburgh, toen weduwe van.... Mr Johan Overrijn van
Schoterbosch, schepen van Haarlem, den meer genoemden pseudo-eigenaar van Velserend.
Hij meende daarmede een goed huwelijk te sluiten, maar in dubbel opzicht werd hij in die
verwachting bedrogen. De bekende schepen Hans Bontemantel, die zich zoo graag vermeidt
in dergelijke bijzonderheden, vertelt, dat haar reeds bedaagde leeftijd nieuwen kinderzegen
uitsloot en dat zij bovendien lang niet zooveel geld had als zij hem had voorgespiegeld.
Vandaar groote ruzie in den huize Hooft, zoodat zij zelfs eens voor eenige weken naar haar
ouders te Rotterdam vertrok. De Burgemeester hield die ‘onlusten’ volstrekt niet geheim,
maar vertelde er van, in de trekschuit, op den wagen en in vergaderingen. Zelfs zeide hij een
grafschrift op haarte hebben gemaakt:
Ici gist une femme, ha qui est bien!
C'est pour son repos et pour le mien.
wat, volgens Bontemantel, aldus werd vertaald:
Hier lijt mijn vrouw, ha dat gaat wel!
'k Was haer een plaech, sij mijn een hel.
Toch had de Burgemeester wel iets door haar verworven, want na zijn tweede huwelijk mocht
hij zich noemen: Heer van Oud-Carspel in Koedijk, Schoten en Schoterbosch.
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Haar man, de secretaris der stad Mr. Harmen van de Poll, was reeds op 5 Januari
1673 gestorven. Langen tijd is zij in het ongestoord bezit van de hofstede gebleven,
want eerst in 1721 is zij overleden. Doch eerst op 9 April 1729 werd Velserend uit
den boedel van wijlen Mevrouw van de Poll, voor f. 6670. -, verkocht aan Mr. Elbert
Graafland, oud-Schepen en Raad der stad Amsterdam. Deze hield van verandering
wat zijn buitenverblijf betreft en hij maakte daarbij tegelijk goede zaken. Hij werd
in 1716 eigenaar van de hofstede Saxenburgh onder Bloemendaal voor

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

357
slechts f. 4200. - en verkocht haar weer in 1723 voor f. 11,500. Direct daarop kocht
hij de hofstede Driehuysen onder Heemstede voor f. 6200 en in 1729 Velserend.
Na zijn dood in 1733 zou de laatstgenoemde buitenplaats echter zeer in waarde
dalen. Op 4 Maart 1734 werd Velserend verkocht, voor niet meer dan f.1000. - (1)
aan Pierre d'Escorbiae de St. Gème, Escuyer, wonende te Amsterdam, die in 1751
te Parijs is gestorven. Maar hij had zich reeds eenige jaren te voren van het bezit
ontdaan. Op 4 October kocht Frans Aalbertse Koog, garenbleeker te Bloemendaal,
de hofstede voor f.1350. - om ze op denzelfden dag en voor hetzelfde bedrag weder
over te doen aan Gerrit Hoofman, garenbleeker wonende onder Bloemendaal.

BURGEMEESTER JAN CLAESZ. LOO, ALS VOREN, HIER KOLONEL VAN DEN ST. JORIS DOELEN. HOOFDGROEP
OP HET SCHUTTERSTUK VAN FRANS HALS, DIE ZICH ZELF IN DE BOVENSTE RIJ ONDER NO. 19, HEEFT
AFGEBEELD. GESCHILDERD IN 1639. (FRANS HALS-MUSEUM NO. 127).

Uit de patricische geslachten was Velserend dus in burgerlijk bezit overgegaan,
maar de tusschenregeering is niet van langen duur geweest. Op 7 April 1762 werd
de hofstede door Magdalena Kleijnschol, weduwe van Gerrit Hoofman, voor f.1438.10
verkocht aan Frederik Berewout, oud-Schepen en Raad der stad Amsterdam. Hij was
een zeer vermogend koopman op de West, importeur van suiker, reeder ter
walvischvangst en bankier. Hij was eigenaar van de plantage Jagtlust in Suriname
en van minstens drie andere in Berbice, die alle te samen na zijn dood voor f.360.000
werden overgenomen en in een vennootschap ingebracht. Hij was Bewindhebber der
W.-I. Compagnie en Dir. van de Sociëteit van Suriname. Reeds in 1721 was hij voor
f.4500 eigenaar geworden van de hofstede Jagtlust (te voren Hooghsigtenburgh
geheeten) onder Velsen. Door zijn nieuwen aankoop had hij zijn bezit in deze streek
afgerond.
Na van Berewout's dood in 1777 is Velserend nog langen tijd in zijn familie
gebleven, zeker tot na 1811, want tot dat jaar komen geen nieuwe acten van overdracht
meer voor. Tot de oudere geschiedenis echter wilden we ons bepalen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

Onder al de eigenaars van Velserend blijft Jan Claesz. Loo de voornaamste voor
altijd. Dat heeft hij te danken aan zijn wereldvermaarden stadgenoot Frans Hals.
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Mijn torenlied
door Martin Permys.
I.
Eens zijn de nevelen losgeschoven:
Zij gleden aan en golfden zacht
Zwevend tusschen de takken, en boven
De smalle gracht.
Eén van hen kwam van verre - daar ergens
Waar 't Leven òpstaat, blank en broos Tot hij dien avond, na hemelen zwervens,
Den toren koos.
En hij is om de stem der klokken gegleden
Waar 'k met mijn woorden onder ging,
En sedert draag ik de ziel der steden,
En 'k zing, en 'k zing!
Mijn lied, het werd uit den nevel geboren,
Toen 't één maal zich zóó hoog verhief,
Mijn lied en mijn lief, wij hebben den toren
Als kindren lief.
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II.
Eens meende ik, dat het zwart van de nachten
Mijn hart verkilde en zwaar begroef;
O! 'k weet nu: de ziel, en niet de grachten,
Is blijde of droef!
Ik heb de ziel der rustende steden,
Ik heb het goede torenlied;
Trager gaan mijn fluistrende schreden
En wekken niet.
Ik ben de ziel en de fiere drager
Der blijde stilte en des gezangs:
Trager gaan mijn voeten, - al trager
Mijn grachten langs.
O ja! nu worden de wegen breeder,
Nu 't leven weder naast mij schrijdt,
Nu zien ook de doode dingen weder
Mijn teederheid.
Ik delf, zoo diep mijn ziel kan delven,
De vreugd, bij mij te feest te zijn!
En 'k hoef voor geen dag, en niet voor mijzelven
Bevreesd te zijn.
Want 'k breng als drager, als fiere drager
Der blijde stilte en des gezangs
Mijn leven inniger, - àl maar trager
Mijn grachten langs....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

360

Aan Amsterdam
door Martin Permys.
Ik heb u stilaan liefgekregen.
Nu ben ik ook uw rustig kind;
Ik weet uw eeuwigdroeven regen,
Ik weet den hartklop van uw klokken;
Ik weet, wanneer uw nacht begint;
Ik weet het duister van uw stegen
En àl uw witte meeuwenvlokken;
Ik heb u stilaan liefgekregen.
Gij kent de liefde en kent den dichter. Toen, in die dagen van geschrei,
Uw zonfeesten meewarig zwegen
Omdat er treurnis was in mij,
Toen troostte! gij, en 'k lei mij dichter
Aan 't hart dat ik heb liefgekregen.
Uw zwaren, diepfluweelen luister
Spreidt gij vrijgevig mij ten toon,
Wanneer uw grachten zwart bewegen
En 'k stil naar uwen avond luister.
- Wij hebben om elkanders Schoon
Stilaan elkander liefgekregen. -
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Linzen,
door Fenna de Meyier.
Augustus.
Het was den ganschen dag broeiend warm geweest. Tegen den avond waren er
wolken gekomen en had een forsche wind de boomen in de laan gebogen en dooreen
geschud, maar regen was er niet gevallen.
In het kleine stadstuintje hingen de rozen verlept omlaag en poeierig droog lag
het zand in de perken.
Taco zat met de kinderen in de kleine serre. Zij hingen slaperig en vermoeid aan
zijn knie en zeurden telkens om wat anders.
Den heelen middag waren zij lastig geweest, vooral aan tafel. 't Vervelendste was
wel de vierjarige Hein geweest; zoo suf en onverschillig; morsend en knoeiend met
alles wat onder zijn bereik kwam; en ongevoelig voor straf en verwijten.
Misschien was dat kind toch achterlijk, zooals hij wel eens gevreesd had.
Zuchtend maakte hij zich los van de warme, kleverige vingertjes.
‘Jullie gaan naar bed,’ zei hij bruusk, ‘ik zal om juf bellen.’
Er volgde een heftig protest van Dolf en Marietje. Hein had zich op den grond
laten vallen; zijn te groot jongenshoofd op de borst; en staarde wezenloos voor zich
uit.
‘Zeg jongen, wat is er?’ vroeg Taco en schudde hem ongeduldig heen en weer.
‘Warm,’ zei het kind en zag hem aan.
Het waren de oogen van zijn vrouw. Hij voelde er geen verteedering om, alleen
irritatie.
‘Vooruit, sta op, zit niet zoo te suffen.’
Toen juf de kinderen naar boven had gebracht, strekte Taco zijn beenen behaaglijker
uit en stak een sigaar op.
Een opluchting, dat ze naar bed toe gingen. De laatste dagen voelde hij dat
herhaaldelijk, die irritatie om de kinderen. Zij hinderden hem, zij trokken aan zijn
gedachten en drongen zich heerschzuchtig op aan zijn ziel.
En die wilde vrij zijn....
Wèl was hij altijd een droomer geweest, maar nooit had hij zoo'n behoefte gehad
aan droomen als den laatsten tijd.
En hij wist wel sedert wanneer.... Sedert hij Eveline had ontmoet.
Even deed hij zijn oogen dicht, opdat die eerste ontmoeting helderder op 't doek
van zijn herinnering werd afgeteekend.
Het was een paar maanden geleden geweest bij zijn zuster, die ook in Utrecht
woonde, als leerares van de meisjes H.B.S. Zij was in huis bij een Indische dame,
een weduwe met drie dochters en Eveline was daar op bezoek, als vriendin van de
jongste.
Dadelijk was hij getroffen geweest door haar verschijning, ofschoon hij erkende
dat zij volstrekt niet door zou kunnen gaan voor een schoonheid.
Zij was eerder klein, en tenger, al te tenger misschien, maar van eene soepele
sierlijkheid in al de bewegingen van haar lichaam. Haar kleine hoofd, met het dikke
blonde haar, dat in een gevlochten wrong al den rijkdom toonde van mat goud en
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lichtend koper, stond recht op de smalle schouders. Zij had vreemde oogen, die
telkens anders keken en een rooden, sappigen mond.
En zij was wonderlijk blank....
Eerst hadden zij niets gezegd; zij hadden elkaar maar aangekeken, elkaar omzichtig
bespiedend.
Neen, dien eersten avond had zij eigenlijk bijna niet met hem gesproken.
Maar hij was naar huis gegaan met haar beeld in zijn ziel, zoo fel, zoo brandend,
dat het hem niet mogelijk was geweest aan iets anders te denken.
Zij had ook voor hen allen gezongen; maar vreemd genoeg, had het hem ge-
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leken of zij alleen voor hem gezongen had. Het kon geen inbeelding van hem geweest
zijn, dat haar oogen de zijne hadden gezocht, het eerst van al, om er den indruk te
lezen die haar zang op hem gemaakt had. En toen hij stamelend, verward, zijn
bewondering had geuit in enkele onhandige zinnen, had zij even, mysterieus, maar
vol bekoring, geglimlacht. Bij het weggaan had hij gevraagd:
‘Woont u tegenwoordig in Utrecht?’
Toen had zij geantwoord: ‘Ik woon hier al een half jaar en in uw buurt; ik zie u
elken dag naar het kantoor gaan.’
Dat was de eenige lange zin, dien zij tot hem gesproken had. Maar voor hem was
hij vol geweest van belangrijke mogelijkheden en aanleiding tot urenlang gedroom.
Daarna had hij haar nog vele keeren ontmoet. Haar ouders waren oude, eenvoudige
menschen, die hun dochter beschouwden als het eenige doel van hun bestaan. Hij
had er een bezoek gebracht en vol verrukking gezien, met welk een teedere, een
weinig behaagzieke liefde zij haar oudjes omringde.
Zij studeerde een beetje en zong wat. Zij hadden haar alle lessen gegeven die zij
verlangde.
Ook had zij veel gedaan aan schilderen en boetseeren. Zij leek wel bizonder
begaafd. Maar haar grootste liefde was de geschiedenis. Daarvoor liep zij college.
Een enkele keer had Taco haar ook bij zich aan huis gehad. Zij had gespeeld met
de kinderen, lief, maar vermoeid. De kinderen voelden zich bizonder tot haar
aangetrokken.
Was het haar lieve, gulle lach of haar grappige manier van vertellen?
Maar hij vond het niet prettig, als zij zich te veel met de kinderen bemoeide. Hij
voelde het als een diefstal aan zijn geluk. Die ondervinding ontleedde hij onbarmhartig
en hij verachtte er zich om, maar te vergeefs. Het veranderde niets aan zijn gevoelens.
Zoo was het ook geweest na den dood van zijn vrouw. Nog dacht hij met schaamte
aan het wijde gevoel van verlichting; ja van geluk, toen zij gestorven was en hij zich
weer alleen voelde, vrij en alleen. - Toch was zij een goede vrouw voor hem geweest
en de meest zorgzame, liefdevolle moeder voor zijn kinderen.
Maar al zijn smart, waarom zijn zuster en zijn vrienden hem innig hadden beklaagd,
was huichelarij geweest.... Neen, toch niet alle!
Hij bedacht zich toch zijn echten weemoed om haar lijden en haar doodsstrijd. Hij
had haar smart gezien om het afscheid en hij had er verdriet, oprecht verdriet om
gevoeld.
Maar verlangen dat zij bij hem zou blijven, was nooit in hem opgekomen!
Het was alles wel heel triest.
Kon hij het helpen, dat zijn huwelijk een groote teleurstelling voor hem gebleken
was?
Had hij zijn best niet gedaan het haar zoo min mogelijk te laten merken?
Hij zag haar als jong meisje. Toen was hij toch door alles heen verliefd op haar
geweest.
Het was toen wel eens bij hem opgekomen, dat zij eigenlijk zoo heel verschillende
naturen waren en niet bij elkaar behoorden, maar hij had zoo'n onbeperkt vertrouwen
in zijn liefde, dat hij alles had aangedurfd.
Wèl had het leven hem voor dien hoogmoed gestraft. Zijn heele huwelijksleven
was banaal, laag bij de grond en vol materieele zorgen geweest en zijn liefde was
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veranderd in vriendelijke onverschilligheid eerst, in kregelig verzet en bitter verlangen
naar vrijheid, later.
Geen groote hartstocht, geen gemeenschappelijk geestesleven, geen diepere
aanraking van elkaars innerlijke natuur, hadden er glans en glorie gebracht.
Hij had weinig genoten en zich dikwijls
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verveeld. Was dat de vrouw, was dat de liefde? had hij zich dikwijls afgevraagd.
Alleen de kinderen.. alleen die hadden hem tot in zijn diepste wezen ontroerd en
liefelijke schoonheid gebracht.
Maar ook de zwaarste zorgen....
Hij schrikte op uit zijn gepeinzen, toen de juffrouw binnen kwam en vroeg of
meneer nog even boven wou komen om de kinderen goeden nacht te zeggen.
Hij was na den dood van Anna gewend om nog even te gaan kijken als ze alle drie
in hun bedje lagen. Voor de kinderen was het een feest.
Hij begon bij de oudste; zijn dochter. De volgende maand werd zij zes jaar. Het
was een vlug, intelligent kind, een beetje grillig van humeur, maar vol leven en
fantasie. Het was zijn lieveling en met droomerige verrukking bewonderde hij vaak
het fijne, smalle gezichtje met de violetblauwe oogen, het nerveuse neusje en de
mooigevormde lippen. Zij leek niet op haar moeder en het verdroot hem niet. Marietje
was dezen avond humeurig en lastig. Hij maakte zich boos en ging, zonder haar een
nachtzoen te geven, naar Dolfjes bed. De kleine jongen sloeg dadelijk zijn armpjes
om vaders hals. Hij was aanhalig en zoenerig van natuur, maar gewoonlijk liever
tegen de juffrouw dan tegen hem.
‘Vadertje, mag ik morgen met u uit?’ vleide hij, ‘naar 't park?’
‘Neen, naar tante Eveline’, viel Hein in, uit het andere bedje zijn hoofd opstekend,
‘ik wil naar tante Eveline.’
‘Zijn jullie daar dan wel eens geweest?’ vroeg hij verwonderd.
‘Ja, met juf; we liepen voorbij en zij riep ons naar binnen,’ mengde Marietje zich
in 't gesprek, ‘maar ik vind 't niets leuk bij tante Eveline. 't Is er zoo donker.’
‘Ja, erg donker,’ bevestigde Dolfje, ‘maar ik houd toch veel van tante Eveline’
‘Ja, ik ook, ik ook,’ riepen de anderen.
Hij was verteederd.
En in zijn nachtkus aan elk van hen - ook Marietje kreeg nu een beurt - mengde
zich zijn liefde voor haar.
Den volgenden middag liep hij met de kinderen na kantoor-tijd in het parkje dicht
bij zijn woning, toen hij Eveline in de verte zag loopen. Zij zag hem ook en dadelijk
ging zij naar hem toe.
‘Zoo aan 't wandelen?’ vroeg zij met een lief glimlachje en een blik uit de vreemde
oogen streelde langs zijn gezicht.
Zij vermeden het den laatsten tijd elkaar te benoemen of het woord ‘u’ in het
gesprek te brengen.
‘Ja, 't is nu zoo heerlijk weer; wat koeler dan gisteren.’
De kinderen drongen zich om Eveline heen.
‘Naar die bank!’ vleide Hein, zijn bol gezichtje tot haar opheffend. Zij streek hem
zacht over het borstelige haar.
‘Neen, neen, ik ga niet zitten,’ zei ze, ‘ik moet naar huis. Brengen jullie me maar
een eindje.’
Zij gingen; Hein tusschen hen in. Zij voelde voor dat kind een innig medelijden,
vermengd met een huiverenden afkeer; hetzelfde wat zij kon voelen voor een
verminkten hond.
Marietje had het hoogste woord. Zij lachte om alles wat Eveline zeide en zag haar
bewonderend aan.
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‘Toe, een sprookje, een klein sprookje!’ vleide zij, ‘tot aan uw huis, toe, tante
Eveline.’
‘Zoo 'n klein sprookje? Die bestaan niet.’
‘Tòch wel - héel kort,’ drong Dolf aan.
‘Even kort als 't geluk,’ zei Taco. ‘Waarom is 't nu straks weer uit?’
Zij zag hem aan tusschen haar wimpers.
‘Wat uit?’ vroeg ze plagend.
‘Wel, deze wandeling....’
Zij lachte even. Om naar huis te komen, moesten zij langs dat van Taco. ‘Laten
we de kinderen hier even afzetten en....’
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Hij begreep haar. Marietje en Hein waren verontwaardigd; alleen Dolf wilde wel
naar juf; zij had hem na de wandeling een bordje bessen beloofd. Nu liepen zij samen
verder.
Eerst zwegen beiden. Toen zei Taco: ‘Ik had al lang iets willen vragen.’
‘Wat dan?’
‘Zouden we elkaar niet bij den naam noemen?’
Zij keek naar hem op. Er schitterde goud in haar oogen. ‘Ja.... dat vind ik ook.
Dag Taco!’
Haar gezicht was éen stralende lach.
‘Wat ben je jong als je lacht,’ zei hij en greep haar hand.
‘Pas op, de menschen kijken hier allemaal!’
Zij trok haar vingers terug; ‘je weet niet wat een kletsnest ons heerlijke Utrecht
eigenlijk is.’ En er kwam een harde, vijandige trek om haar mond. Alle zon was uit
haar gezicht verdwenen. ‘Maar wat kan 't me eigenlijk schelen, laat ze maar praten,’
vervolgde zij dadelijk weer en een stemming van ondeugende overmoed weerspiegelde
zich op haar mobiele trekken.
‘Het is ook niets voor jou, om je daar iets van aan te trekken,’ zei Taco.
‘Niets voor mij? Wat weet je daarvan?’ Haar tutoyeeren was als een liefkoozing.
‘Omdat je zoo heel anders bent dan die Hollandsche, burgerlijke, bekrompen
zeurkousen hier in onze straat,’ ging hij voort, ‘en dat heeft me juist zoo in je
aangetrokken. Jij bent zoo vrij, zoo origineel in je opvattingen en zoo....’
‘Nu.... zoo wat?’ Plagend keek zij hem aan. Hij was rood geworden.
‘Zoo on-conventioneel,’ maakte hij af.
‘Neen, dat wou je niet zeggen.’
‘Och... Wat doet dat er toe. Eveline...’
‘Ja....’
‘Kom je van avond nog even bij me?’
Zij wachtte even. ‘Vanavond heb ik een afspraak,’ zei ze met een lichten zucht,
‘maar morgenavond, ja, dan kom ik nog even.’ Zij dacht er aan, dat haar ouders het
niet gaarne zagen, dat zij alleen bij den jongen weduwnaar op bezoek ging. Dat
prikkelde haar. ‘Ja, morgenavond kom ik,’ beloofde zij, ‘dan zal ik ook wat voor je
zingen.’
‘Je bent lief,’ zei hij warm.
Zij stonden nu vóor haar woning en met een sterken handdruk namen zij afscheid.
De kinderen waren naar bed en Taco zat in de met een schemerlamp verlichte
voorkamer op Eveline te wachten. Het had den heelen middag zwaar geonweerd en
het was zoo donker geworden, dat hij maar gauw het licht had opgestoken.
Nu en dan hoorde hij nog het doffe gedreun van den donder en zag hij het lichten
tusschen de kieren van de gordijnen. Als zij maar uitdurfde met dit weer! Maar
dadelijk glimlachte hij om die gedachte. Het kwam hem ongerijmd voor, dat Eveline
ergens bang voor zou zijn. Een poos later werd er gebeld. Zij kwam binnen. In haar
blonde haren glinsterde het van regendroppen. Zij was zonder hoed en mantel
gekomen, alleen een kanten doekje hing over haar dunne blouse.
‘O, 't is buiten zoo heerlijk!’ begon zij, ‘net weer voor mij! Ik heb genoten. Van
middag was ik heelemaal buiten, daar bij die wei, je weet wel.... Daar heb ik den
storm aan zien komen. Het was of een God over de wereld blies. En de takken bogen
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en plooiden en wrongen zich van angst en eerbied. En daarna dat bliksemen.... dat
onweer, die donder.... God, wat heerlijk! Eindelijk eens iets grootsch, iets grootsch!’
Hij zag haar wangen, anders zoo bleek, rood gekleurd en haar oogen vreemd groot
en glanzend. Ook haar mond leek feller rood nu dan anders.
Nooit had hij haar zoo mooi gevonden.
‘Wat ben je opgewonden,’ zei hij glimlachend.
‘Hè, zeg dat toch niet! Dat klinkt zoo burgerlijk.’
Hij schrikte van haar bruuske stem. Hij had haar mishaagd!
‘Kom nu hier zitten, Eveline. Je weet
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wel, dat ik niet “burgerlijk” had willen zijn. Ik haat niets zoo als burgerlijkheid.’
‘Och, je vervalt er toch allemaal toe, vroeg of laat,’ zei ze. Opeens was haar kleur
weg en keken de oogen dof. Zij ging zitten en wierp haar kanten doekje op een andere
stoel.
‘'t Loert hier overal op je.... en ten slotte is 't sterker dan wij....’
‘Waarom? Dat geloof ik niet.’
‘Geloof je dat niet!’ Zij lachte schamper. Uit haar oogen trof hem een scherpe flits
van spot. Hij werd rood.
‘Het is waar, dat mijn leven.... burgerlijk is.... en dat ik zelf....’
‘Je hebt toch heel iets anders gewild, toen je nog jong was.’ Zij wist dat zij hem
pijn deed; maar er lag wellust in dat wreed-zijn.
‘Laten we er maar niet over praten,’ zei ze luchtig; ‘ik krijg toch zeker wel een
kop thee? O wacht, daar zie ik iets. Is ze al gezet?’
‘Ja; wil je even inschenken?’
Zij stond op en ruischte langs hem heen. Het wijde tafzijden rokje wiegelde langs
de smalle, soepel bewegende heupen.
‘Drink je gewone thee?’
‘Ja; net als alle burgermenschen.’
Zij zette het kopje neer en wendde haar hoofdje naar hem om. Zij lachte haar
gullen lach.
‘O, je bent beleedigd. Wat grappig.’
‘Beleedigd.... Ja.... dat wil zeggen; je hebt me leed gedaan, gestoken....’
‘Poor dear. Het is ellendig; maar ik zeg altijd maar alles wat me invalt.... ten minste
tegen menschen zooals jij....’
‘Dus je vindt me toch een beetje anders dan.... de rest?’
Zij ging zitten en dronk langzaam haar heete thee.
‘Zóó is de thee 't lekkerst; heél slap en heél warm,’ zei ze. ‘Hoe is 't met de
kinders?’
‘Eveline, je hebt me niet op mijn vraag geantwoord.’
‘Moet dat?’ Zij keek hem aan met haar geheimzinnige oogen; een vreemd lachje
lichtte om haar mondhoeken.
‘Je bent coquet,’ zei hij kort.
Zij dronk rustig haar thee. ‘Dat geloof ik wel,’ zei ze eindelijk, ‘maar of 't een
deugd of een ondeugd van me is; daar ben ik 't nog niet over eens. Ik ben toch ook
zoo openhartig.’
Het laatste werd weer met haar innemende kinderlijkheid gezegd.
Hij lachte even. ‘Dus je vindt je zelf openhartig. Om je de waarheid te zeggen....
ja, nu en dan zeg je wel eens iets brutaalweg zooals 't is; maar veel over je zelf heb
ik toch nog niet gehoord. Ik zou zoo graag heel veel van je weten.’
‘Daar is niets aan te weten. Zeg, heb jij altijd in Utrecht gewoond?’
‘Neen. Ik heb mijn jongensjaren in Amsterdam doorgebracht. En eigenlijk voel
ik daar nog altijd heimwee naar.... Dàt was daar leven! Ofschoon ik altijd voor een
suffer en een droomer werd uitgemaakt, voelde ik me toch verwant met die actieve,
intens levende stad.’
‘Heb je er ook gestudeerd?’
‘Neen, ik heb niet gestudeerd - niet aan een Universiteit, bedoel ik. Ik kon als
jongen maar niet besluiten wàt te kiezen.... 't Liefst was ik zee-officier geworden,
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om veel, zooveel mogelijk van de wereld te zien. Ik snakte naar vreemde landen,
naar 't onbekende.... Maar mijn moeder was er zoo vreeslijk tegen. En toen leerde ik
mijn meisje kennen.... en ik moest iets kiezen, wat me maatschappelijk zoo gauw
mogelijk vooruit bracht. En ik kwam op dit kantoor.... in assurantiën.... en ik ben er
nog....’
Zij zweeg en keek hem oplettend aan.
Hij hield het hoofd op de handen gesteund en keek naar de bloemen van het tapijt
op den grond.
‘Nu ja - ieder mensch heeft ten slotte wat hij verdient!’
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‘Eveline!’ Hij was bleek geworden.
‘Welja. Waarom heb je dan geluisterd naar je moeder en je meisje.... en ben je
bezweken voor de redeneering van burgerlijke, maatschappelijke menschen. O, denk
niet, dat ik anders ben. Ten minste.... ik ben bang, dat ik net zoo zal worden, net zoo
mijn leven zal bederven, maar 't is nog niet zoo ver.’ Zij lachte zenuwachtig. ‘En als
ik je pijn gedaan heb, moet je dat ook niet zoo zwaar opnemen. Ik ben maar een
dwaas kind, een excentriek, mal schepsel. Misschien heb jij toch het beste deel
gekozen. Wie weet?’
‘Wat bedoel je?’
‘Och.... soms denk ik wel eens.... Dat groote, dat bizondere; dat volle,
gepassionneerde leven dat ik begeer, dat draait toch uit op niets.... op zelfzucht en
op zenuwziekte. Is 't niet veel gezonder.... en misschien mooier, om maar bête-weg
te trouwen met een goeien, gezonden, normalen man en een beetje burgerlijk te
worden.... net als de anderen?’
Vreeselijk.... vreeselijk vind ik, wat je daar zegt.’
‘Waarom? Ik begrijp niet, wat je zoo vreeselijk vindt; dat ik mijn illusies op moet
geven, of....’
‘Neen,’ zei hij driftig, dat je 't huwelijk zoo neerhaalt; dat vind ik vreeslijk. Je doet
net of 't onvermijdelijk is, dat je in een huwelijk achteruit gaat. Dat is toch niet waar.
Al zijn er honderden ongelukkige huwelijken,.... er zijn er toch, waarin de vrouw
zich geven kan en rijker wordt, ja, juist veel mooier bloeien gaat, dan als ze
ongetrouwd blijft.’
‘Dat zal ze zéker, als ze een man liefkrijgt. Maar daarvoor behoeft ze niet te
trouwen.’
Hij keek haar afwachtend aan.
‘Er zijn vrouwen die niet geschikt zijn voor het huwlijk,’ zei ze kort.
Hij wachtte even. ‘Behoor jij daartoe?’ vroeg hij, met kloppend hart.
‘Ja. Daar behoor ik toe. - Kom, nu ga ik eens wat voor je zingen.’ Zij stond op en
sloeg de piano open. ‘Heb je mijn muziek hier nog? Ik liet ze hier vorige week liggen.’
‘Ja, hier zijn je boeken.’
Toen haar warme, een weinig omsluierde stem door de kamer trilde, drukte de
teleurstelling hem neer.
Waarom had hij zich ook laten gaan op zijn droomen? Het was waarlijk al te
kinderachtig om te hopen, dat een meisje als Eveline.... Was het denkbaar dat zij,
zoo begaafd en bekoorlijk, en die zulke hooge eischen stelde aan het leven en aan
de menschen, ooit bereid gevonden zou worden om hèm lief te hebben; z i j n kinderen
groot te brengen in een bekrompen, Hollandsch huishouden, met al de misères van
ziekten, geldzorgen en eentonige plichten die haar in zulk een huwelijk zouden
wachten?
Wat een ingebeelde kwast was hij; en zij had wèl gelijk hem te bespotten.
‘Vind je 't mooi?’ - Eveline keerde zich op de pianokruk om.
‘Niet erg,’ zei hij, ‘je zingt zoo mat.’
Hij voelde behoefte haar ook pijn te doen.
Zij lachte. ‘Is 't je niet hartstochtelijk genoeg? Wacht maar, ik zal iets anders
kiezen.’
Zij zong: ‘Ich liebe dich’ van Grieg.
Hij luisterde nu goed.
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Haar stem had een sterke bekoring, die hem onweerstaanbaar boeide.
De liefdewoorden echter deden hem pijn.
‘Heel mooi,’ zei hij, ‘dank je.... ja, 't was prachtig. Maar zing nu maar niet meer
over de liefde.’
‘Waarom niet?’ - Zij sloeg de piano dicht. En als een verwend kind: ‘Dan zing ik
maar heelemaal niet meer, want je kunt niet anders dan over de liefde zingen.’
‘Onzin. Er zijn ook nog wel andere liederen.’
‘Wat ben je onaardig vanavond. Ik heb je nog nooit zoo kribbig gezien.’
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Hij zweeg. Maar zijn oogen keken haar doordringend aan. Zij sloeg met haar hand
op de tafzij van haar rokje.
‘Ik ga maar naar huis,’ zei ze eindelijk en stond op.
Hij antwoordde niet.
‘Breng je me niet een eindje?’ vroeg zij.
‘Neen; ik heb er vanavond geen lust in.’
Zij legde in een plotselinge beweging haar handen op zijn schouders en keek hem
aan met haar donkere en toch zoo lichte oogen.
‘Waarom niet?’
Hij werd bleek. Zijn handen omklemden haar schouders die hij naakt voelde onder
de dunne stof.
‘Je hebt me pijn gedaan.’
‘Maar jongen.. Dat doe ik immers altijd, als ik van iemand houd..’
‘Dus hoû je van me?’ Hij hijgde.
Zij glimlachte alleen maar. Toen boog hij zijn hoofd tot haar over en kuste haar
op de roode, warme lippen.
‘Dat mag je niet doen....’ weerde zij zachtjes af.
‘En je houdt van me....’
‘Er zijn zooveel manieren om van een man te houden.’
‘Mijn God, je plaagt, je kwelt me, Eveline!’
Zij streek met haar hand langs zijn wangen.
‘Laten we nog even gaan zitten, Taco,’ zei ze zacht, ‘want je moet me niet verkeerd
begrijpen. En ik wil je alles uitleggen, zoo goed als ik kan.’
Hij wilde naast haar op de canapé gaan zitten, maar zij wees hem een stoel
tegenover haar aan.
‘Ik heb natuurlijk al lang begrepen,’ begon zij, ‘dat je.... dat je van me hieldt. Je
hebt me daar straks coquet genoemd. Dat ben ik; en soms schaam ik er mij vreeselijk
over; maar heelemaal schuldig ben ik toch niet, als je met “coquet” bedoelt: een man
gek op je maken, voor wien je toch niets voelt. Want dat is niet waar.’
‘Eveline....’
‘Stil, laat me nu uitspreken. Ik vind 't moeilijk genoeg. Je moet me niet in de rede
vallen, Ik hoû van je, Taco....’ Haar stem klonk liefkoozend zacht. ‘Maar zóó heb ik
al zoo dikwijls van een man gehouden en elke keer ging het voorbij. Het is geen
groote liefde, en ook geen groote hartstocht. Misschien vind je 't vreemd, dat ik dat
allemaaal zoo goed weet. Maar ik ben vijf en twintig jaar, en ik leef bewuster dan
de andere meisjes.’
‘Heb je dan nooit een groote liefde voor een man gevoeld?’ - Hij vroeg het alsof
zijn leven er van af hing. Zijn bloed klopte tot barstens toe in zijn slapen.
‘Wat doet dat er nu toe? Voor jou voel ik 't niet; dat weet ik zeker. En ik vind het
eerlijker om 't je te zeggen. Je mag je geen illusies maken, Taco. Ik kan ze niet
vervullen.’
Haar stem klonk zacht, bijna teeder.
‘Och, ik wist 't wel.’ Met een gedempte kreet stond hij op. ‘Dat 't niet voor mij
is.... God, nooit voor mij zal zijn, ik wist 't wel!’
‘Maar jongen, luister nu.’
‘Neen, ik wil niet luisteren!’ Hij liep driftig op en neer. ‘Wat valt er nu te
luisteren.... het is toch duidelijk genoeg! Natuurlijk was 't weer te mooi; verd....
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stommeling die ik was, om ook zoo iets te droomen. Och, een gek ben ik altijd
geweest! En je hebt gelijk: ten slotte heeft ieder mensch het lot dat hij verdient. Je
hebt geen waarder woord gezegd....’
Zij stond nu ook op. ‘Lieve Taco....’
‘Moet je nu weg? en natuurlijk kom je nooit weer terug, nooit meer?!’ kreet hij.
‘Dat heb ik toch niet gezegd. Heel graag wil ik nog eens terugkomen. En we kunnen
toch als vrienden met elkaar omgaan. Waarom zouden we ons dat afnemen, dat, wat
we toch.... allebei....’ Zij verwarde zich in haar woorden.
‘Denk je, dat ik 't ook niet vreeselijk zal vinden, je nooit weer te zien? Och God,
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het leven is toch al zoo afschuwelijk eentonig en vervelend.... en alles is zoo klein,
zoo klein....’ klaagde zij.
Hij zweeg en beet zich op de lippen.
‘O, als je werkelijk g r o o t was, Taco, dan....’
‘Wat?’
‘Dan bleef je mijn vriend.... en sprak me nooit meer over je liefde.’
Onstuimig drong een ‘ik kan niet,’ zich naar zijn lippen. Doch hij hield het terug.
Als dat de eenige weg was om haar niet te verliezen?‘Ik wil 't probeeren,’ zei hij haastig en keerde zich om. Zijn hartstochtelijk
vertrokken gezicht wilde hij haar niet langer vertoonen.
‘Als je dàt kon!’ juichte haar stem; ‘o, wat zou ik je dan.... ja, oprecht zou ik je
b e w o n d e r e n .’
Hij antwoordde niet. ‘Nu ga ik,’ zei ze.
‘Dag Taco. Tot ziens.’
‘Ik zal je brengen,’ zei hij heesch. De hand die zij had uitgestoken, vatte hij niet.In de koele nachtlucht gingen zij stil en langzaam.
‘Ik denk nog aan dat onweer, van middag,’ klonk haar droomende stem, ‘hoe mooi
dat was!’ En toen hij daar niet op inging, vervolgde zij: ‘Dat heb ik noodig, een
enkele keer iets grootsch te zien, daar dorst en honger ik naar. O, Holland is te klein....
en nu, met dezen oorlog! Hoe ontzettend, hoe geweldig is 't daarbuiten, over onze
grens. Wat een blinde, maar grandiose woede en wat een hellepijn wordt daar gevoeld!
En wij.... wij zeuren over brood dat klef is en maken ons druk over een paar dagen
zonder kachel. Soms denk ik: was ik maar daar! maar hoe? 't Eenige zou zijn te
helpen als verpleegster, maar daarvoor ben ik niet geschikt.’
‘Waarom niet?’
Zij lachte even. ‘O, daar zijn zooveel redenen voor. Maar de voornaamste is toch:
ik zou 't niet kunnen, mezelf zoo weg te cijferen. En dat moet toch.’
‘Je bent niet sterk genoeg,’ besliste hij, ‘geen dag hield je het vol; het is ontzettend
vermoeiend werk.’
‘Misschien.... maar wat doet dat er toe! Ik ben toch te egoïst om.... ach, 't is zoo
vreeselijk!’
‘Wat is zoo vreeselijk?’
‘Als je zoo bent als ik.’ Zij fluisterde het voor zich heen. Toen greep ze zijn hand.
‘Je moet me niet in den steek laten, Taco. O God, je weet niet.... hoe moeilijk alles
is.... en hoe ik je noodig heb.’
Hij hield haar vingers vast en bracht ze aan zijn lippen.
‘Ben je dan ook.... ongelukkig?’ vroeg hij.
Zij keek hem aan. In het donker zag hij haar oogen lichten.
Zij stonden voor haar huis. ‘Adieu,’ zei ze kort; en vóor hij er op bedacht was,
had zij de sleutel uit haar zak gehaald en de huisdeur ontsloten.
Na dien avond gingen zij als vrienden met elkaar om; maar het was een onrustige,
telkens vertroebelde vriendschap. Dikwijls schreeuwde het in Taco, dat hij dit niet
langer dragen kon; werd het een marteling voor zijn hartstocht; maar hun verhouding
verbreken wilde en durfde hij niet, omdat aan de overzijde de onafzienbare vlakte
lag van eenzaamheid en verlangen.
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En er waren ook zulke verrukkelijke uren....! Uren van stille, bijna sereene
intimiteit, waarin het hem toescheen dat zij alleen van ziel tot ziel tot elkaar spraken
en al het aardsche voor hem wegviel.
Juist dat, waar hij al die jaren zoo tot ziek wordens toe naar gesmacht had, een
hooger samenleven, een verrukt terugvinden van eigen goddelijkheid in de ziel van
een ander; de extase van lang neergebogen en na een uiterste spanning losbarstende
verlangens; een gevoel van vrijheid en her-
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ademing voor zijn innerlijk leven, dat alles kende hij nu door haar.
Het was een geluk te groot om afstand van te doen. Hij voelde, dat ook zij zijn
omgang niet meer missen kon in haar leven, dat er iets was wat haar onweerstaanbaar
naar hem toe trok; en het gaf hem een juichend triomfgevoel, dat echter vaak zich
uitte in een snik.
Hij was sterk en sprak niet meer van zijn liefde. Niet direct tenminste; want hij
kon het niet helpen, dat die liefde openbrak in zijn blikken, dat zij trilde in zijn handen
en vooral in zijn stem.
Hij deed zijn best. En Eveline zag het. Soms ontroerde en trof het haar zóó, dat
zij in erbarmen om zijn lijden, hem in haar armen sluiten wou en zich verweet een
pervers spel met hem te spelen. Dan zou ze zich willen vernederen voor hem en hem
bekennen dat zij ook van hem hield met hartstocht en hem zou toebehooren.
Maar zij deed het niet; gedreven en teruggehouden door een even sterk instinct.
Zij was zich goed bewust van haar verliefdheid. Een verliefdheid, die werd gevoed
door hun vertrouwelijken omgang en die zij nooit kon nalaten te beschouwen als een
onzuiver, bijna dierlijk gevoel in haar, waarover ze zich eigenlijk schaamde.
Want haar geest bewonderde hem immers niet. Zij bekeek hem te veel met
critiseerende oogen; hij leek haar toch onbeduidend.
Doch langzamerhand veranderde dit.
Haar verstand mengde zich hoe langer hoe minder in haar gevoelens. En haar
heftig verlangen naar liefde had nu het hoogste woord.
Zij was zich wel voortdurend bewust, dat zij zich bedroog en zich liet glijden langs
een gevaarlijken weg; maar dat bewustzijn lichtte den laatsten tijd maar even op, te
vluchtig om diepen indruk na te laten.Het sprak van zelf, dat er veel over haar en Taco gesproken werd.
Op een middag ontving Taco bezoek van zijn zuster, die hem lief en gemoedelijk
waarschuwen kwam tegen ‘dat coquette nest.’
Hij hoorde haar ongeduldig aan, antwoordde echter niet; en toen zij aandrong:
‘Oppassen?’ zei hij, ‘waarvoor zou ik moeten oppassen? Ik ben heelemaal op de
hoogte van wat zij voor me voelt. Wij zijn goede vrienden, meer niet.’
‘Dus maak je je geen illusies?’ had zijn zuster lichtelijk ironisch gevraagd.
‘Neen. Niet zooals jij die bedoelt.’ - Verder had hij geweigerd iets over dat
onderwerp te zeggen.
Zij had nog gepoogd op zijn ridderlijk gevoel te werken en hem verweten, dat hij
haar door die ‘vriendschap’ toch maar leelijk in opspraak bracht.
‘Dat spijt me,’ had hij gezegd, ‘maar zij is gelukkig geen meisje om zich druk te
maken over de opinie van menschen, die zich niet eens een reine verhouding tusschen
man en vrouw kunnen denken. Zulk tuig veracht zij even diep als ik.’
Beleedigd was zijn zuster vertrokken.
Gewoonlijk bleef zij nog wat bij de kinderen spelen en snuffelde door huis om te
zien of alles wel ‘netjes werd gehouden.’ Maar dezen middag was zij bijna zonder
groet en haastig heen gegaan.
Wat hem in andere omstandigheden verdriet zou hebben gedaan, maakte nu geen
indruk op hem. Dien avond zou Eveline met hem een groote wandeling maken. Hij
had het eten gesteld op vijf uur en tot groote teleurstelling van de kinderen was hij
in den gouden zomeravond alleen de deur uitgegaan, had zelfs een beetje boos
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geweigerd dat zij hem ‘een eindje brengen’ zouden. Bruusk had hij zich van de
grijpende en streelende vingertjes los gemaakt en de verwijtende oogen ontweken.
Ook de juffrouw had hem verwijtend aangekeken; hij had het opgemerkt en het
had hem geërgerd. Waar bemoeide dat gekke schepsel zich mee?!
Op den hoek van de laan waar hij woonde, stond Eveline hem al op te wachten.
Zij had een wit, wijdgeplooid japonnetje
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aan, waarin zij heel jong leek. Over haar schoudertjes spande een kanten fichu die
haar teerblanke hals onbedekt liet. Een donkerroode roos had ze op haar borst
gestoken.
‘Wat ben je heerlijk vroeg,’ prees hij, ‘heb je geen mantel bij je? Is 't niet te koel?’
‘Neen; geen hoed, geen mantel, geen handschoenen,’ zei ze lachend. Haar mooie,
vochtig witte tandjes glommen tusschen de roode lippen.
Hij wendde snel zijn blikken af.
‘Gaan we naar Huis ter Heide?’ vroeg zij.
‘Ja. Eerst met het treintje. Vind je goed?’
Zij knikte. ‘Jij moet 't maar weten.’
In het treintje zat hij naast haar. De geuren van haar donkerroode roos en van haar
blonde haren vermengden zich en werden tot een bedwelming. Hij wist het nu:
vanavond zou hij niet langer kunnen zwijgen; zou hij haar nog eens zijn liefde zeggen.
Er mocht van komen wat wilde! Zóo hield hij het niet langer uit. Al zou hij haar
daarmee verliezen.... Maar een koppige hoop had zich vastgenesteld in zijn gedachten.
Den laatsten tijd was zij toch bizonder lief voor hem geweest....
Op de heide zwierven zij lang. De zon ging onder.
Zij liepen langs de witte zandpaadjes tusschen de bloeiende hei en in den wijden
avondhemel dronken hun oogen de schoonheid van de avondlijke kleuren. Hij had
haar arm genomen, alsof het van zelf sprak en nu en dan keek zij glimlachend naar
hem op, met een teederen blik in de raadselachtige oogen.
‘Je moet toch erkennen, Eveline,’ begon hij, ‘dat ik me goed gehouden heb, al
deze dagen.’
Zij trok haar arm terug en lachte.
‘Ja, ja, hoor. Heb je behoefte aan een complimentje? Dat wil ik je graag geven!’
Hij antwoordde gekwetst: ‘Dat je zoo spot, bewijst hoe weinig je begrijpt wat
een.... ontzettende strijd 't me kost....’
‘Begrijpen? Ik begrijp je heel goed! Denk je, dat ik niet weet wat 't is om je te
moeten beheerschen?! Denk je, dat dat alleen 't monopolie is van de mannen? Denk
je dan.... dat er geen vrouwen zijn met temperament?’
Zij lachte bitter. Snel liep ze vooruit en stapte door de hei om een bloem te plukken,
die haar uit de verte had aangelokt.
‘Maar Eveline,’ vervolgde hij, toen zij weer naast hem liep, ‘kan 't zijn, dat je....
heb ik me daarin niet al te erg vergist.... kan 't zijn, dat jij ook deze laatste dagen je
zelf hebt beheerscht....?’
Hij trachtte haar aan te kijken, maar zij wendde haar oogen af,
‘Heb ik me daarin vergist?’ vroeg hij treurig.
‘Neen; daarin heb je je niet vergist.’
‘Maar waarom dan....’ Hartstochtelijk greep hij haar bij den arm, ‘waarom heb je
dat gedaan? Terwijl je toch wist, dat ik naast jou versmachtte, en zoo zielsgelukkig
zou zijn.... als jij.... maar een beetje van me hieldt!’
‘Ik houd immers wèl een beetje van je.... zelfs heel veel, dat weet je,’ antwoordde
zij en sloeg met haar vingers op zijn hand, ‘maar verliefdheid is nog geen... liefde.’
Hij zweeg.
Na een poos zei hij glimlachend: ‘Je denkt te veel over die dingen na. Je moest
maar leeren eenvoudiger te leven.’
‘Net of je dat kunt, als je....’
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‘Je bent misschien te romantisch,’ zei hij, voorzichtig tastend, angstig haar te
mishagen en toch brandend van begeerte haar door zijn redeneering te overtuigen,
‘misschien stel je je een onmogelijk ideaal van de liefde voor, dat toch nooit
verwezenlijkt kan worden; en dan heb je je zelf.... er mij.... ongelukkig gemaakt!
Voor een hersenschim,’ besloot hij.
Zij antwoordde niet.
Een poos liepen zij zwijgend verder. Hij had getracht haar hand te vatten, doch
zij
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liep te ver van hem af en hij durfde niets te bruskeeren.
Toen zette zij zich op den rand van een eenzamen weg. Achter haar lagen de
donkere dennebosschen en vóór haar oogen werd de avondhemel al bleeker boven
de paarse hei.
Hij ging naast haar zitten en eindelijk sloeg hij zijn arm om haar schouders en trok
haar zachtjes naar zich toe.
‘Eveline,’ fluisterde hij en streelde haar wang die was als een bleeke vrucht in 't
avondlicht.
Zij keek hem aan, met een hartstochtelijk zoeken in haar blik.
Hij zoende haar op de roode, zwellende lippen.
‘Mijn liefste schat,’ streelde hij.
Toen bleef zij ook niet lijdelijk meer. Maar in snel oplevenden hartstocht drukte
zij zijn hoofd tusschen haar handen en zoende hem, zoende hem.... Haar oogen
blonken als lichtjes in het van wellust bleeke gezicht.
‘O God....’ kreunde zij.
Toen, plotseling, stond zij op.
‘Kom, ga mee!’ riep zij met heesche stem.
‘Blijf nog even?’ smeekte hij.
Zij schudde 't hoofd. ‘Neen, ik wil naar huis.’
Hij begreep haar niet, maar durfde niet tegenstreven. Hij was overigens
zielsgelukkig.
‘Kindje,’ vleide hij en nam haar hand, die hij aan zijn mond bracht, ‘waarom loop
je zoo hard? Kun je nog niet even blijven stilstaan.... toe, kijk me nog even aan met
die heerlijke oogen van je.... die oogen die ik niet begrijp....’
‘En die je daarom mooi vindt?’ vroeg zij glimlachend. ‘Malle jongen.’ Zij stond
stil. ‘Wat wou je dan?’
Hij nam haar met een juichkreet in zijn armen en tilde haar op. Zij was zoo klein
en zoo licht voor hem, den grooten, sterken man.
Zoo droeg hij haar een paar pasjes verder en ging toen weer op den berm van 't
wegje zitten, met haar in zijn armen.
Zij lachte zalig tot hem op. ‘Wat ben je sterk,’ zuchtte zij, ‘tegen jou kan ik niet
op....’
Hij overdekte haar met kussen en hield haar toen vast tegen zijn onstuimig kloppend
hart.
Aan de halte van Huis ter Heide moesten zij een kwartier wachten op het laatste
treintje.
Zij liepen langs de baan op en neer.
Opeens liet Eveline zijn arm los en keek verschrikt op zij.
Een heer was hen voorbij gegaan en had vluchtig, maar eerbiedig gegroet.
‘Wie was dat?’ vroeg Taco.
‘Professor K., je weet wel, uit Amsterdam.’
‘Ken je dien.... al lang?’ vroeg hij, met een oprijzend gevoel van angst en
wantrouwen.
‘Ja.... al lang.’ - Zij wilde er verder niet over spreken. In de trein zat zij stil, moe,
tegen hem aangeleund. Hij was de ontmoeting alweer vergeten en was gelukkig,
zooals hij nog nooit gelukkig was geweest.
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De volgende dagen leefde hij in een koorts van verwachting. Hij had haar mooie
bloemen gestuurd en een briefje, maar zij had er niet op geantwoord. Wel was dat
even een teleurstelling geweest, maar hij hield zich voor, dat hij niet te haastig en te
ongeduldig mocht zijn; dat zij niet zoo gemakkelijk zich gewonnen zou geven. Zij
moest voorzichtig worden behandeld.... Overigens twijfelde hij er geen oogenblik
aan of zijn liefde zou de sterkste zijn en aan alle onzekerheid bij haar een einde
maken.
Toen zij den derden dag nog niets liet hooren, besloot hij des avonds een bezoek
bij haar ouders te gaan brengen.
Zij zaten in den somberen tuinkamer, met
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dichte deuren, ofschoon het buiten warm genoeg was. De oude mevrouw had last
van rheumatiek en was gewikkeld in een zwart wollen shawl.
Eveline was boven op haar kamertje; de meid ging haar roepen. Hij praatte,
zenuwachtig zich bedwingend, over het weer en de kinderen.
Eindelijk verscheen zij.
Zij was bleek en keek hem vluchtig aan.
‘Zoo, ben je daar.’
‘Dag Eveline. Ik kwam eens hooren hoe je 't hebt na die wandeling.’
‘Wij zijn niet tevreden over haar,’ mengde de vader zich in 't gesprek en schudde
zijn wit hoofd, ‘zij heeft weer last van haar oude hoofdpijnen; ik denk dat de warmte
haar geen goed doet. En nu wil ze in September naar Amsterdam.... Ja, meneer, hoe
vindt u zoo iets? Dat is een plan van jaren her, maar ze heeft 't tot nu toe nooit willen
uitvoeren om ons, de oudjes niet alleen te laten....’
‘Ik vind 't ook naar genoeg, vadertje,’ zei Eveline en, tegen hem aangeleund, kuste
zij hem teeder op het voorhoofd, ‘maar de vacanties zijn er toch nog; en die zijn lang
genoeg.’
‘Wij kunnen niet mee naar Amsterdam,’ viel de oude dame nu in, ‘dat is ons te
druk en te kostbaar.’
‘Verbeeldt u, moes.. u in Amsterdam!’ Eveline lachte zenuwachtig.
Taco had met stommen schrik geluisterd.
Wat beteekende dat! Een vlucht?!....
Lang hield hij het niet uit. Hij moest haar alleen spreken. Na een poosje stond hij
op en nam afscheid.
‘Je brengt me zeker wel een eindje,’ zei hij tot Eveline.
Zij knikte. ‘Ja, dat is goed. Een wandeling zal mij opfrisschen misschien.’
De ouders vonden dat ook.
‘....Wat is dat, kind? Wat beteekent dat?’ vroeg hij driftig, toen ze buiten waren.
‘Dat beteekent, dat ik nu eindelijk eens serieus aan 't werk ga. Dat gemodder hier
bevalt me niet. Ik wil in Amsterdam me in laten schrijven aan de Universiteit.’
‘Dus....’ Zijn ontroering was zoo sterk, dat hij niet spreken kon.
‘Taco.... Ik ga je den besten dienst bewijzen dien ik maar bewijzen kan.’
‘Dat begrijp ik niet.’
‘Dat begrijp je wel. En net zoo goed als ik. We zijn een beetje kinderachtig geweest,
eergisteravond. Maar de meeste schuld ligt toch bij mij.’
‘Mijn God, doe toch geen dwaasheden! Waarom nu ineens dat onbekookte plan..
Wacht dan toch, tot je zeker weet.. ik had zoo gedacht dat je..’ Hij verstikte zich in
zijn woorden.
‘Och ja.. jij denkt, dat je me nog wel zult overhalen, dat begrijp ik heel goed; en
misschien zou 't je op een keer nog lukken, maar dat is eerder een ongeluk voor je
dan een geluk.’
‘Dat zijn maar ideeën van je. Onzin,’ zei hij driftig.
Zij zweeg. Hij sprak voort, wist zelf niet meer wat hij zeide, maar zijn schreiend
verlangen zocht zich een uitweg.
Zij scheen niet eens te luisteren.
Toen zij bij zijn woning kwamen, ging zij lijdelijk met hem mee.
‘Eveline, Eveline!’ kreet hij hartstochtelijk, toen zij alleen in de kamer stonden,
en drukte haar in wanhopige liefde tegen zijn borst.
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Zij gaf hem zijn kussen niet terug.
‘Stil nu, jongen,’ zei ze, ‘laten we hier even gaan zitten, op de bank.’
Hij zette zich naast haar.
‘Waarom wil je toch niet?’ vroeg hij, ‘o, ik begrijp wel dat je er tegen op ziet. Ik
kan je ook eigenlijk niets aanbieden wat.. wat je waard is, behalve dan mijn liefde..
en misschien ben ik ook verwaand.. aanmatigend. Met drie kinderen en een beperkt
inkomen, in Utrecht, ja, het is ook eigenlijk geen leven voor je.’
Hij was plotseling terneergeslagen.
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Zij streelde zijn hand, die naast haar lag. Zij kon de gedachte niet terughouden die
bij haar opkwam: hoeveel mooier en sterker van expressie waren de handen van
hem.. daar in Amsterdam. O, die nog eens te mogen streelen!
‘Taco, zou je je betrekking hier er aan willen geven en met mij naar Amerika of
naar Indië willen gaan, enfin, ergens, waar 't nog groot is en niet banaal, waar wij
veel zouden moeten wagen.... met levensgevaar desnoods?’
Hij schrikte.
‘Je weifelt.... en dat is me genoeg. Ik weet dat je mòet weifelen, want je hebt
kinderen en daar had ik in mijn egoïsme niet eens dadelijk aan gedacht. Maar ik b è n
egoïst en dat moet je goed weten! Je moet goed weten wie ik ben. Ik ben geen vrouw
die zich opoffert voor een ander.... of 't moest zijn in een soort van waanzin.... de
waanzin van een groote liefde. En ik heb je al gezegd, dat ik dien niet kan voelen
voor jou. Ben ik niet altijd eerlijk geweest?’
‘Je belastert jezelve.... je bent niet zoo egoïst.’
‘Hoe weet je dat? Heb ik ooit iets gedaan of gelaten voor jou uit liefde? - Geloof
me - d i t , dat ik nu van je weg wil gaan, dat is het eerste offer, en het eenige wat ik
je brengen kan.’ - Zij stond op, te zenuwachtig om stil te blijven zitten. Zij ging naar
de piano en sloeg een paar accoorden aan.
‘Onzin, droomerijen en illusies van jouw kant; en van mijn kant....’
‘Welnu?’ vroeg hij ademloos.
‘Van mijn kant een gewoon, banaal verlangen naar liefdes-emoties, het zoeken
naar bevrediging, terwijl ik zeker weet, dat ik zoek in 'n verkeerde richting.’
Zij brak af in een schellen dissonnant.
‘Ben ik nu een geschikte moeder voor je kinderen?’
Zij keerde zich om naar hem. ‘Is 't geen krankzinnigheid om zoo iemand ten
huwelijk te vragen?’
Taco zat met het hoofd in de handen en zweeg. Toen hij zijn oogen ophief, stond
Eveline nog tegen de piano aangeleund. Haar oogen schenen te droomen.
‘Ja, je hebt gelijk,’ zei hij, ‘dat een leven met mij en de kinderen alleen aanvaard
kan worden met een groote liefde. Maar ik was zoo verwaand te denken, dat die
misschien nog eens zou groeien.... uit je sympathie voor mij.’
‘Dat is een vergissing,’ antwoordde zij hard. En na een poos: ‘Herinner je je dien
man, die me groette aan het stationnetje van Huis ter Heide? Voor hem heb ik 't
gevoeld en ik kan hem nooit vergeten. Hij heeft me versmaad. Ik heb hem nooit
kunnen bekoren. Daár heb ik dus de grievendste teleurstelling van mijn leven gekend
en 't heeft me hard gemaakt voor de teleurstellingen die ik een ander aandoe. Ik kan
't niet helpen. - Taco, de laatste dagen heb ik gedacht, dat ik vergeten zou en me
verzadigen kon, als ik me liet gaan met jou. Maar toen ik hem weer zag.... Ik heb
gemerkt dat de schotel linzenmoes me niet verzadigen kàn. Dat ik altijd hongeren
zou, als ik mijn eerstgeboorterecht verkocht. Laat me alleen. Ik kan je niets dan
ongeluk aanbrengen, geloof me.’
‘Eveline.... God, zeg toch niet zulke vreeslijke dingen!’
‘Ik zeg de waarheid. Wat jij noodig hebt, is een moeder voor je kinderen. En een
m o e d e r ben ik niet.’
Zij stak hem de hand toe. ‘Adieu beste vriend, ik ga. En breng me niet weg. Want
ik zal nu voortaan alleen gaan.’
Hij zag haar m a c h t e l o o s na.
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Blikken dominee
eene helaas jammerlijk verloopen, om der tijden nood niettemin
verblijdende historie
door D.Th. Jaarsma.
Handelende Personagiën:
Een Heer Dorpsburgemeester.
Een Heer Hoofd-der-School.
Een Heer Ned. Herv. Predikant.
Eene min-of-meer adellijke Dame.
Eene óók-aanzienlijke Dame.
De WeledelGeboren Heer H.K. Stomp Junior
Vormende opgemelde sommiteiten gezamenlijk het ‘Comité voor Aggelshuizen tot
steun aan behoeftige Kraamvrouwen,’ als welks secretaris de Heer Stomp Jr.
publiekelijk gezegd is te fungeeren.
Wijders:
Een oude Knecht.
Een Wijf (genaamd Vrouw Sterke).

Eerste Tafereel.
Hoe vindt gij deze kamer, mijn zeer welgezinde lezer?
Gij meesmuilt? En gij glimlacht lichtelijk?.... Gij hebt ongelijk, geachte Heer! Ik
geef u toe: ze is niet meer dienlijk tot wat in vroeger tijd van haar verlangd werd,
toen uitsluitend maar des Zondagochtends zich hare deur ten halve opende, om de
eerbre vrouw-des-huizes (in abrupto necessitatis ook haren
echtgenoot-op-kousevoeten) onder deftig gekraak tot hare maagdelijke ruimten toe
te laten, opdat dezelve huisvrouw, angstvallig eenen over het tapijt gespreiden witten
looper bestappend, uit het glimmend kabinet de zilveren sieraden haalde, dewelke,
voor eenen kerkgang, toenmaals onmisbaar waren. En ik behoef ook, néén gewisselijk,
geenszins u te ververbloemen, dat ik beseffe welk een afstand er ligt, tusschen dit
welhaast legendarisch verleden, en het nuchterkille heden, dat zelfs den witbestoven
molenknecht - en zoo waaràchtig: op pantoffels! - den toegang tot de eertijds ‘mooie
kamer’ niet langer ontzegd houdt. Ja dat zelfs, eilacy, den voortvarenden
j o n g e n h e e r Hendrik, gelijkerwijs familiaar-naïevelijk de oude werkmeid den
ruim veertigjarigen nazaat te noemen pleegt, er toe gebracht heeft het Stompsche
pronkvertrek voor zijne comité-zittingen te bestemmen.
‘Eilacy’, verstoutte ik mij te zeggen. Doch ik vraag u tevens in gemoede, of wij
niet eigenlijk, in Stomp Junior, juist hierom eene lofwaardige gezindheid, eenen
geest van praktische menschlievendheid te eeren hebben, die niet slechts ongemeen
maar ook onbaatzuchtig genoemd mag worden?.. Dies louter h u l d e , meen ik, dezen
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man; hulde den energieken tijdgenoot, die, in bange en beklemde dagen, onverwijld
het aloud-familiale pronkvertrek voor behoeftigen en nooddruftigen openstelt!....
En dan ook overigens nietwaar? Gevoelt gij niet aanstonds, mijn scherpzinnige
lezer, bij maar 't simpel éérste aanschouwen van 't in deze kamer aanwezig gezelschap,
hetwelk de fine fleur representeert van Aggelshuizensche autoriteit; de crême,
bedoelde ik te zeggen, van Aggelshuizensch intellect; gevoelt gij niet, herzegge ik,
hoe uw glimlacherig-geuit bezwaar haast als vanzelf komt te vervallen: want hoe
juist d e z e kamer de natuurlijkerwijs éénige kon wezen, waard om het voorhanden
viertal binnen hare wanden te ontvangen?....
Doch sta mij toe, dat 'k u dit viertal onverwijld en van nabij doe kennen.
Daar hebt gij allereerst den nog zeer krassen, schoon ietwat verstrooiden Heere
Burgemeester, een edelman, meen ik te weten, of man-van-naam althans, ja dit zeer
zeker, - dewelke naam mij, om haar saamgesteldheid, echter jammerlijk ontscho-
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ten is. Voorts het Hoofd der Openbare School, geleerd man, en talenkenner;
wiskundige en dorpsfactotum, in 't geruststellende bezit van een negental diverse
acten. Wijders den Zeer Eerwaarden, corpulenten, Heere Dominee, orthodox, ofschoon
zijne vrouw geparenteerd is aan een v r i j z i n n i g linksch minister. En ten slotte, in
eigen persoon, de WelEdelGeboren Heer Stomp Junior.
Bespeurt gij, bij den eersten blik, niet de sféér, waarin deze lieden leven? Kunnen
de menschlievende gezindheden, die van hun wezens stralen, u wel verborgen blijven?
Proeft gij niet aanstonds de bijzondere s t e m m i n g , van verantwoordelijkheid en
ernst bedoel ik, dewelke, goddank wààrlijk, hen bezielt, beheerscht en leidt?
Aanschouwt toch, bidde ik, en bewondert! De Heere Stomp, allergewichtigst, op
gewichtigen fluistertoon betoogend, midden in den kring der lichtelijk zwaarwichtige
gewichtigheden, betipt gewichtig-eerbiedig den schouder des Burgemeesters. De
Heer Burgemeester bestaart, onattent luisterend, gewichtig-verstrooid en afwezig,
den grond. Het Hoofd-der School, voorzichtig, bezit gewichtig eenen lederen zetel,
knikt gewichtig en volijverig met des Stomps gewichtige woorden mee. Terwijl de
omvangrijke Heere Dominee gewichtig zijnen buik vooruit houdt, nadenkend
luisterend, of luidruchtig zijn gewichtige keel schrapend. - Nietwaar: al deze
gewichtigheid past wel bijvoorkeur in de entourage, van het ouderwetsche familiale
pronkvertrek, in hetwelk verleden en traditie, vulgarizeerend en nivelleerend
modernisme ten spijt, het aroom van hunne gewichtige deftigheid nog nalieten?....
En na 't aanschouwen - laat ons luisteren! Want op eenmaal vult daar namelijk de
machtige dominee's-stem de kamer!
DE HEER NED. HERV. PREDIKANT
(luid, nadrukkelijk en zeer zelfbewust tot Stomp):

Zeker! zeker!.... Dat is, ook naar mijn meening de éénige.... uitsluitend-juiste
opvatting.. eh.... Stomp. In deze tijden, nietwaar, van afdwaling der harten evenzeer,
als van verbijstering der geesten trouwens.... wat dunkt ù Burgemeester? Ik, wat
mij-betreft, vind.... zonder dat we natuurlijk direct pressie zouën oefenen.... dat 'n
woordje-van-pas, ahem!.... wat vinden de Hééren eigenlijk? Je weet werkelijk somtijds
niet, hoe 'n goed woord 'n goeie plaats vindt!
(Wordende deze inzichtelijk-sobere woorden des terecht vermaarden kanselredenaars gevolgd
door eene omstandige, althans uitgebreide keelschraping).

DE HEER HOOFD-DER-SCHOOL
(is opgegestaan; spreekt ernstig)

Juist, dominee. Terecht. Ben 't gehéél met u eens! Gisteravond wel toevallig.... sprak
ik er nog zoo over met me vrouw. We moeten niet alleen, naar mijn bescheiden
meening, - want per slot zijn er naast 't stoffelijke ook nog àndere belangen - ons
comité moest, me dunkt, ook in 't gééstelijke wat werkzaam wezen. Ik bedoel dat
we, mijns erachtens, hier ook een zédelijke roeping hebben.
DE HEERE DORPSBURGEMEESTER
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(bijna luchtig, onattent):

Natuurlijk. Dat spreekt. Natuurlijk! - Dusse.... da's dan afgesproken!
(Serieus dat die menschen over zooiets kunnen zeuren. Moesten maar weg wezen nu)

: Heeft een van de Heeren nog iets anders soms? We konden anders, dunkt me, haast
wel....
(ziet wat nerveuzig rond.)

DE HEER NED. HERV. PREDIKANT EN DE HEER HOOFD-DER-SCHOOL
(zoeken ijverig naar iets-en).

DE HEER H.K. STOMP JUNIOR
(glimlacherigbeleefd):

IK zou geloof ik.... maar 'k weet niet heelegaar, of 't eigenlijk wel wààr is.
(Hoe pak je zooiets met zukke heeren nou an:)

Onze Griet, de jongste meid, - dochter van Klaas Bok, zooas de Heeren weten....
(deksel, toch nog lastig!)

ik zeg, 'k weet niet of 't wààr is, en voor zóóver blijf 'k er buiten....
DE HEER NED. HERV. PREDIKANT
(knikt den schuchtere bemoedigend toe.)

DE HEER H.K. STOMP JUNIOR
(moed vat-
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tend):

....onze Griet dan wist te vertellen, dat 'n dochter van vrouw Sterke; ze wonen ommers
vlak nààst Bok; dat die.... affijn om-kort-te-gaan: dat 't daarmee niet in orde.... 'k zeg
nóg is: 'k blijf er buiten....
DE HEER NED. HERV. PREDIKANT
(luid, en zwààr gewichtig):

Mij is bekend, dat 't helaas maar àl te waar is.
(Algemeen zwijgen, en onbestemd naar buiten staren.)

DE HEER H.K. STOMP JUNIOR
(waagt behoedzaam 'n stap verder):

En daarom docht ik, nou we toch as kommetee-leden bij mekaar vergaderd benne....
dat as ze soms, wat Griet zee, bij ons probeeren wouën ....dat 'k dan weet, waar of
'k an toe ben! Reglemente zijn d'r nog niet, maar voor mijn is toch getrouwd of
ongetrouwd 'n groot verschil. 't Zou, me dunkt, 'n gek ding weze.... maar wat vinden
nou de Hééren eigenlijk?
DE HEERE DORPSBURGEMEESTER
(curieuze man, die Stomp; enfin, wat kiesch behandelen):

Och, ik vind, wanneer 't geval zich voordoet, wat trouwens immers nog niet vaststaat,
dat we dan straks, achterna, beter konden afspreken dan nu. De Heeren moeten er
maar es over dénken. En mocht onverhoopt blijken dat.... eh.... die geruchten.... welnu
(kijkt glimlachend rond)

: de Heeren zullen met me eens zijn, dat we in dàt geval met alle gerustheid de
voorlóópige stappen.... dat we die uitstekend an meneer Stomp konden overlaten.
DE HEER H.K. STOMP JUNIOR
(glimlacht vereerd, ofschoon onhandig. - Het slaat ergens twee uur.)

DE HEERE DORPSBURGEMEESTER
(prachtige gelegenheid om weg te wezen):

Sapristi! Twéé uur al? Ja, dan mag ik nu toch heusch wel.. om twee uur zou ik....
sakkerloot! 'k Moet als de drommel maken dat ik wegkom. Gaan de Heeren zoover
mee?
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(Algemeen daartoe-bereid-verklaren, en gewichtig-plechtig naar de deur gaan. - Onder veel
beleefde strijkages en onderdanig geglimlach van den Heere Stomp af.)

Tweede Tafereel.
Valt het u moeilijk, zegt gij, mijn zeer waarde lezer, in den adeldom van het
menschelijk geslacht te blijven gelooven, nu gij 't bejaard en stuntelig wezen gadeslaat,
dat thans de kamer binnenstrompelt? Laat mij u mogen herinneren dan aan de
bemoedigende woorden, dewelke wij lezen bij Ovidius:
Pronaque cum spectent animalia cetera terram
Os homine sublime dedit, coelumque tueri
Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus..
Hetgeen immers beteekent dat ook deze grijsaard, schoon dan vervallen en ietwat
ontredderd, strikt genomen toch een m e n s c h is!
Heeft hij er ook overigens niet al de uiterlijke kenteekenen van? En wel bepaallijk
de zoodanige, van witbestovenheid en afgesloofdheid namelijk, als welke men toe
te schrijven pleegt, gemeenlijk, aan een bejaarden molenaarsknecht? Geloof mij dus:
hij bestaat u lijfelijk, in Adam, als b r o e d e r ! Want gewisselijk: hij moge dan helaas
wel wat bête, mijnentwege zelfs hopeloos dom en geborneerd zijn - gij ontleent
daaraan geen recht, nietwaar, van onwelwillend op den arme neer te zien? Hij gaat
ook slecht gekleed, zeer stelliglijk! Doch hij is niettemin het plichtvol type eens in
zijns heeren dienst versloofden grijze, dewelke elk rechtschapen burger als steunpilaar
der maatschappij te schatten weet. Dies ook met minzaamheid bejegent, met
welgezindheid tegemoet treedt.
Het is dan ook, om tot de zaak te komen, in den Heere Stomp zeer te misprijzen,
dat hij aanstonds, na de comité-leden in onderdanigheid te hebben uitgelaten, in zoo
arren moede, grimmiglijk, de kamer weer komt binnenvallen, en den ouden man een
groot papier, in dezes groven vuist gekneld,
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met heftigheid ontrukt, om 't dan verbolgen in te kijken.
DE HEER H.K. STOMP JUNIOR:

Geduveljaag met die kwitanties! Motte maar kommen als ik tijd heb!
(Tot den bejaarden delinquent)

: 'k Had je toch gezegd.... je wist toch dat 'k bezet was? Datte sjuust de Hééren hier....
dat 'k 't druk had met 't kommetee? - Vijf keer kloppe binnen 't half uur: as 't me weer
gebeurt, laat ik je staan! Zoo oud as je ben verdikme, je most je schamen, dáár! 'k
Sjeneer me voor de Heeren!
(Schrijft nijdig op 't papier, reikt 't verstoord den oude over)

: En nou maar as de weerlich.... zóó kennen 'r menschen komen.
(Als de oude man nog draalt, en hoofdschuddend naar hem kijkt)

: Wat sta je? Had je wat?....
DE OUDE KNECHT
(heft zijn verweerde hand omhoog):

Hóór 'ris jongeheer. Zóó blaf je mij niet af. Temet vijftig jaar dat 'k in de zaak ben,
en nog nooit, nóóit bij je vader.... verlééje-week hé-je me óók zoo uitgeblitst.. zóó
gaat 't niet langer, hoor-ie! Dan zalle we is motte práte!....
DE HEER H.K. STOMP JUNIOR:

Prate? Kan je begrijpe! Heb wel wat anders an m'n hoofd!
DE OUDE KNECHT:

Sjuust. Dat is 't 'm! Die andere d i n g e !
(Heft nogmaals waarschuwend den vinger op)

: Jij het genog an de molen en de zaak. Had je vader óók genog an. Die kommetee's,
dat is niks.... die deuge voor jou niet, jongeheer. Dat benne dinge voor de gróótelui.
Meer zal 'k er maar niet van zegge.
(Langzaam, stuntelig, edoch met de waardigheid der geïncarneerde vermaning pruttelend af.)

DE HEER H.K. STOMP JUNIOR
(niet zonder eenige verbluffing, staat hem na te staren; smijt dan zijn penkala op tafel):

As 't mot, verdikme, mót 't! Kan me wrachtig door zoo'n ouweman.... Affijn. Vaders
eigen schuld. Het 'm veel te veel verwend. Maar verduld, ik wacht 't niet meer af!....
(Stapt murmureerend op en neer)
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Derde Tafereel.
Gunnen wij een oogenblik den Heere Stomp deze nuttige wandeling, verzekerd als
wij ons immers houden mogen dat hij, booze plannen smedend tegen zijnen knecht,
diep-in wel voelt, natuurlijk, geenszins den man te kunnen missen, op wien nu sedert
jaren de zaak grootendeels drijft. En doen wij hem voorloopig vrede vinden bij 't
o n w r i k b a a r besluit bijvoorbeeld, van zoodra mogelijk, den oude eens duchtig te
kapittelen....
Want terwijl wij hem dan aldus een moment ongevaarlijk mopperend alleen weten,
zoo schijnt het rechte oogenblik gekomen om uwe herinnering te mobiliseeren, en
een paar verbleekte beelden op te roepen uit uw prille kinderjaren.
Gij herinnert u, nietwaar, hoe gij, lang geleden, in uw schooltijd, tegen
onmiddellijke kwijting van een dosis zinvol strafwerk, den toorn uws braven meesters
eens hadt opgewekt? En hoe toen, juist terwijl dezelve meester u daarom voor de
gansche klas vernederd had, die altijd vriendelijke schoon wat strenge oude
Schoolopziener binnenkwam, zoodat de meester eensklaps zweeg, en lichtelijk
verlegen werd, en gij verholen stil u wreken kondet, door verbeten schik te toonen
om uw overheerscher, die onmiddellijk serviel, op dwaze wijze zich te buiten ging
aan uitgebreide, mimische, onderdanigheidsprestaties?....
Ook kunt gij u stellig nog den dag te binnen brengen, toen uwe oudste zuster,
backfisch, met haren terecht ontstemden vader verbitterd polemiseerde over het
besteden van een vacantiedag, en hoe toen juist op dàt moment het ingebeeld
jongmensch werd aangediend, dien zij.... gij wist wel.... dien zij heimelijk beminde,
- en hoe toen plotseling haar betraand gelaat terstond zijn liefsten lach hervond?....
Gij herinnert u dit alles?
Ik heb er u slechts hierom nogmaals aan doen denken, opdat gij - zij het va-
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gelijk! - u eenig idee zoudt kunnen vormen van de kluchtig-mimische verrichtingen,
dewelke de Heer Stomp, opgeschrikt plots uit zijn loos gepruttel, overdadiglijk
bedrijven ging, toen onverwacht twee dames, eene min-of-meer adellijke, mitsgaders
eene óók-aanzienlijke, de kamer.... ach ja.... binnenzwééfden! Zoowaar om in
hetzélfde oogenblik, uitgebreid en overvloedig, allerlei uitgezochte beleefdheên aan
den comité-secretaris te besteden, dewelke hij, in boerschen eenvoud, als om
persoonlijke verdienste uitsluitend aan hem bewezen vriendelijkheden opvatte.
Ik besef, mijn zeer geduldige lezer, dat gij reden zoudt kunnen hebben, u om dit
laatste (laat ons zeggen) m i s v e r s t a n d eenigermate te bedroeven. Doch kunt gij
het den schrijver dezer historie wel zonder meer ten kwade duiden, dat juist hij zeer
sterk geneigd is, de verschijning dezer dames toe te juichen? Dezer dames toch,
nietwaar, die behalve dan patricisch, ook genoeg menschlievend blijken, eenen
dramaturg ter hulp te komen, op het tijdstip dat hij waarlijk, voor de vlotte voortzetting
dezer dramatische handeling, ten dringendste eenig nieuw mensch-materiaal van
noode heeft? - Laat ons dies, zoo bidde ik, dankbaar zijn, en nu ook onzerzijds de
zaak bespoedigen:
DE HEER H.K. STOMP JUNIOR
(poogt uiting te geven aan eene overstelping van gevoelens):

Ah!....
(Het drukt nauwelijks uit, wat hem doorwoelt. Stoelen, voor den drommel, stoelen)

: Willen de dames niet even plaats nemen?....
(Schuift ijverig stoelen bij)

.
DE MIN-OF-MEER ADELLIJKE DAME
(glimlacht uiterst vriendelijk, maakt sierlijk eene lichte nijging, prefereert te blijven staan. Zij lorgneert
sterk met een face-à-main).

DE OOK-AANZIENLIJKE DAME
(bekijkt, of hij 'n merkwaardig insect ware, den Heere Stomp critisch-vrijmoediglijk).

DE MIN-OF-MEER ADELLIJKE DAME:

Aardig, zoo gerieflijk meneer Stomp zich geïnstalleerd heeft!
DE OOK-AANZIENLIJKE DAME:

En zoo....
(tot Stomp gewend)
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: niewaar, zoo a f g e s l o t e n ! De menschen moeten haast, me dunkt.. 't lokt haast
uit tot vertrouwelijkheid!
(Blikt nieuwsgierig rond)

.
DE MIN-OF-MEER ADELLIJKE DAME:

Enne.... hebt u al....?
DE HEER H.K. STOMP JUNIOR:

Nog niet, mevrouw. Nog niet. - 'k Was net van plan.... 't is over twee....
DE MIN-OF-MEER ADELLIJKE DAME
(tot de zaak komend: haar zaak namelijk):

Ziet u's meneer Stomp. Ik vond 't niet ongeschikt, om in 't voorbijgaan.... d'r is
eigenlijk 'n kleine kwestie. We hebben - en 'k wou voorkomen dat er spráák over
kwam - we hebben eergistermiddag....
(tot de ook-aanzienlijke Dame:)

of was 't gistermiddag?.... Enfin, doet er niet toe. Maar 't is ons ter oore gekomen
dan, dat de vrouw van onze koetsier, van onze vròegere koetsier bedoel ik; of liever
dat 'r familie, nu 'r man gemobiliseerd is, d'r op aandrong, nu 'r comité bestaat, óók
om onderstand aan te kloppen. En u begrijpt wel, dàt zou.. dàt kan de bedoeling nu
niet wezen! Waar wij persóónlijk al zoo véél aan 't gezin ten koste legden, zou dàt
werkelijk iets te ver gaan! De bedoeling van het comité ook trouwens.... en dan,
niewaar, onze náám.. u zult begrijpen, meneer Stomp....
DE HEER H.K. STOMP JUNIOR
(ijverig):

Natuurlijk, mevrouw, natuurlijk!
DE MIN-OF-MEER ADELLIJKE DAME:

De man is wel niet meer in onze dienst.... maar de handen aftrekken van ze, dóen we
óók niet. Zoodat 'k maar zeggen wou: onze eigen menschen, laat dàt liever buiten 't
comité. 't Voorkomt ook misbruik, vindt-u-niet? We zijn toch ook geen comité
geworden, om die menschen nu maar vol te stoppen! - En ik heb ook werkelijk reden,
om graag precies op de hoogte te blijven van dat gezin! Dusse.... meneer Stomp....
mocht werkelijk die familie soms.... wilt u dan zoo goed wezen, dàt naar mij te
verwijzen; zoodat 't dus
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geheel-en-al buiten het plaatselijk comité omgaat?....
(Lorgneert voortdurend)

.
DE HEER H.K. STOMP JUNIOR:

Dat staat natuurlijk geheel aan mevrouws eigen beleefdheid.
DE OUDE KNECHT
(is in de deur verschenen):

Jongehéér....
DE HEER H.K. STOMP JUNIOR
(zeer onaangenaam getroffen):

Da's dan toch deksels!....
(Herstelt zich evenwel aanstonds schutterig. Tot de dames, die zich nieuwsgierig naar de deur
hadden omgewend; glimlacherig-vergoelijkend)

: Stuppied as zukke ouwe menschen somtijds benne....
(Wenkt bedektelijk-verbolgen naar den oude; om de dames op welwillenden toon)

: Strakkies, Leendert, stràkkies!
DE OUDE KNECHT:

Strakkies? As je maar weet, da'k zonder sleutel niet in 't meelpakhuis ken!
DE MIN-OF-MEER ADELLIJKE DAME
(tot gezellin):

Sortons, n'est-ce pas?
(Tot den Heere Stomp, met veel neerbuigendheid)

: Dérangeer u volstrekt niet. We wilden nu meteen toch..
(tot gezellin)

: We hadden geloof ik niets meer?
DE OOK-AANZIENLIJKE DAME:

Ik weet niets, nee.
DE MIN-OF-MEER ADELLIJKE DAME:

Welnu dan. Dag meneer Stomp.
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DE OOK-AANZIENLIJKE DAME:

Meneer Stomp.
(Beiden verlaten het vertrek, met uiterst-merkbaar negeeren van den ouden knecht, die
onhandig-groetend bij de deur staat. De Heere Stomp volgt serviel de dames)

.

Vierde Tooneel.
DE HEERE H.K. STOMP JUNIOR
(keert haastig, bijna terstond, terug; zet zich; schikt eerst kwasi een en ander op de tafel terecht; richt
dan 't woord tot den delinquent):

Kijk jij'ris even. 'k Wil je in goedheid nou nog zeggen en me niet direkt boos maken....
DE OUDE KNECHT:

Da's de eerste keer vandaag, dat jij gelijk het, jongeheer.
DE HEER H.K. STOMP JUNIOR
(strakker hierom, doch nog beheerscht):

Géén uitvluchten-of-práátjes! 'k Zou nog 's boos kennen wòrde.... Je mot maar 's
inzien, dat 't geen pàs geeft. As ik hier zit met menschen, gaat 't niet an, dat jij maar
inloopt, en me stoort bij me zake....
DE OUDE KNECHT
(met opvallend-ge markeerd minachten van het plaatselijk comite):

Nou jáá! Je mot 's denke.... je zit ommers tòch maar te prate!
DE HEER H.K. STOMP JUNIOR:

Prate-of-niet, daar heb jij niet mee noodig! Of 't jou anstaat, komt 'r niet op an. Zie
'r maar an te wennen. - En dit keer loopt 't nog zóó af, maar je ben gewaarschouwd
voor 't vervolg.
DE OUDE KNECHT:

As jij alles vergeet, mot ik de boel naloope! De sleutel hoort op 't kleine ketoortje....
het-ie altijd gehongen!
DE HEERE H.K. STOMP JUNIOR
(met de thans vereischte, edoch waardig betoomde, misnoegdheid):

De-sleutel-hoort, de-sleutel-hóórt! Wat duvekater, dat zal ik toch zeker uitmake,
waar de sleutel hoort? Of wou jij me soms voorschrijve, wat ik doen en late mot.
(Geeft thans den sleutel)
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: Hierzoo. En nou maar vlug. En vóór vieren zie 'k je niet terug.
DE OUDE KNECHT
(in den schijn van getroost heen te gaan, draait zich in de deur nog om. In 'n waardig, laatst protest
nu):

Eén ding is zeker: je ken goed je woord doen. Maar as we zóóver komme, dat jij
alsmaar in de kommetée's zit, ken 't nog wel ris met je misloope. De zake benne de
zake - en de molen is joù zaak! En wat die sleutel anbetreft, die hoort op 't kleine
ketoortje.
(In omstandig gepruttel af.)

Vijfde Tafereel.
Gij zult bemerken, geroutineerde lezer, dat hier de historie interessanter wordt. Doch
met nadruk moet ik u verzoeken, dat gij de zeer vergeeflijke ontroeringen, dewelke,
bij dit tragisch tusschenspel, u on-
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getwijfeld hebben besprongen, een wijle krachtig te bedwingen tracht, tot waar de
eindlijke en nabije ontknooping dezer spannende verwikkelingen, u zoowel het
onbetwistbaar recht zal schenken, als den menschelijken plicht opleggen, tranen van
deernis te vergieten om zóó spoedige schipbreuk van verworpen menschenmin.
Wij bevinden ons namelijk thans gevorderd tot het zeer gedenkwaardig oogenblik,
waarop des Heeren Stomps verrichtingen als secretaris 'n aanvang nemen, en hij
m e t t e r d a a d gaat functioneeren voor het comité der behoeftige kraamvrouwen.
Het toeval - grooten en waarachtigen dramaturgen trouwens i m m e r gunstig! - het
toeval, gelijk ik zeide, wil, dat juist als de oude knecht vertrokken is, de eerste
vrouwelijke klant ter deure wordt ingelaten. Nauwkeuriger gezegd: dat de bij geruchte
reeds besproken, en naar nu blijkt - zij is de éérste! - ook a c t i e v e Vrouw Sterke,
zich den toegang tot het comité-bureel op officieele wijs ontsloten ziet. En dat zij
wijders, door den Heere Stomp, ontvangen wordt met blik-en-houding, die bij zóó'n
begin, gelijkelijk, te huldigen en te benijden zijn!
Want werkelijk, bij mijn rif! - aanzie, houd mij ten goede, aanzie dit morsig, slonsig
wijf!
Wortelend, gelijk men zoo te zeggen pleegt, in wat de heffe heet des volks nietwaar,
- en toch van dit merkwaardig genus een zeer doorvoed en resoluut, edoch gelijk ik
zeide zeer onzindelijk exemplaar verbeeldend. 't Welk bovendien is toegerust met
de voor zoodanigen onschàtbre gaven, van vrijmoedigheid en ongegeneerdheid, van
brutaliteit en sluwe listigheid, dewelke den argeloozen burger elk oogenblik kunnen
stellen voor de meest ongedachte, de meest onwaarschijnlijke verrassingen. En toch
-: ontging u de verholen schrik, al dergelijke lieden grijpend, zoodra zij 't o f f i c i ë e l e
naderen, iets van r e g i s t e r s en p a p i e r e n , van dikke folianten, waarin alles naar
men zegt beschreven staat.... ontging u, zeg ik, de verholen schrik die één moment
Vrouw Sterke onzeker maakt, wanneer ze bij haar binnenkomen den Heere Stomp
iets ziet n o t e e r e n ?
DE HEERE H.K. STOMP JUNIOR
(officieel nu, strak-beleefd):

Hm. Wel?....
VROUW STERKE;
(vrijmoedig; kruist de armen; trekt de vinnige mondspleet vastberaden):

Kwam is práten, meneer.
DE HEERE H.K. STOMP JUNIOR
(bij de gerechtvaardigde overweging dat zij een specimen van het genus plebs is):

Je zegt....? Je kòmt..
VROUW STERKE
(forceert 'n glimlach):
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Zal meneer toch best begrijpe.
DE HEERE H.K. STOMP JUNIOR:

Hm. Ahem. Zoo. - Vrouw Sterke, nietwaar?
(Grijpt naar een notitie-boek)

.
VROUW STERKE
(glimlacht ietwat smadelijk):

U zal me daar niet kenne!....
(Toch met instinctmatige vrees voor onbegrepen registreerderij)

: Mot 't opgeschreven worre?.... Schrijf 't maar asjeblief niet op, hoor! Wat ik vraag,
is voor mezelf niet. Dus hoef je 't óók niet op te schrijven!
DE HEERE H.K. STOMP JUNIOR
(tot zijne schade ontoegankelijk voor den eenvoud dezer bewijsvoering):

Zoodat.... eh.... Je kòmt dus....?
VROUW STERKE
(vief):

Wel potverdikkeme!.... Begrijp-ie dat dan zóó niet?
DE HEERE H.K. STOMP JUNIOR:

Begrijpe, of niet begrijpe - dat is tot dááran toe! Je komt hier.... ahem!.... op 't
zittings-uur van 't comité. 't Comité voor de kraamvrouwen. Ik mot dus wéte; precies
wéte wat je wil.
(Categorisch)

: Hoe zit 't nou dus?
VROUW STERKE:

Jij snapt best, waardat ik hier voor kòm. Je zeg zelf ommers, dat jullie voor de
kraamvrouwen benne?....
DE HEER H.K. STOMP JUNIOR
(knikt kort).

VROUW STERKE:

Bel-nou-dan!.... En as jullie nou toch gèld krijge.... me dochter het 't zelf uit de krant
voorgeleze.... dan vin ik, dat je háár, net zoo goed as de anderen.... wel-ja-zeker:
waarom zij niet, en anderen wel, verdulle-me!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

381

DE HEER H.K. STOMP JUNIOR
(effenzakelijk):

Je komt dus voor je dòchter.
VROUW STERKE
(knikt thans vinniglijk ter bevestiging).

DE HEER H.K. STOMP JUNIOR:

De oudste of de jongste?
VROUW STERKE:

Jij zal niet weten, dat Sien thuis leit.
DE HEER H.K. STOMP JUNIOR
(manoeuvreert met het boekje):

Dus de jongste. - Ongetrouwd, nietwaar?
VROUW STERKE
(heftiglijk, en met ondergrondsche vrees voor ongewenschte registratie):

Komt 'r dàt opan? 'n Kraamvrouw is 'n kraamvrouw! En schrijf er maar niks van op;
as 't dààrom begonnen is! Welja we zalle ons daar in je boek late schrijve!....
DE HEER H.K. STOMP JUNIOR
(is ongeduldig opgestaan; met zijn penkala de tafel betippend nu):

Kijk is. Dat kan mij allemaal niks schelen. Ik zit hier niet voor mezelf. Ik zit hier as
secretaris van 't kommetee. En ik kan je niet helpen, as je op m'n vragen niet
antwoordt, en 'k niet weet dus, waarin en waarméé 't comité je helpen mot. Je mot
dus wel wete; - òf je vertelt me's alles, en dan wou 'k meteen 'n woordje met je prate;
òf de boel gaat over. Zóó staan de zake.
VROUW STERKE
(naar plebejischen trant thans volledig gevechtsklaar. Den Heere Stomp nabauwend):

Zóó-staan-de-zake!.. Man, maak je niet dik! Wie ben je heelegaar? Dacht je dat we
jou niet konnen? Want al loop je nou met de gróótelui, daarom laat 'n arm mensch,
omdat ie àrm is, nog niet over z'n eigen héénloope!.... Had je dàt soms gedocht? Dan
heb je 't mis, hoor, finaal mis! Wat wou jij met mijn prate - je hèb met mijn niet te
prate! 't Is nog dat IK 't wou prebeere.... maar me dochter zee derek al....
(smalend)
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: Kommetee! kommetee!.. Om alle armoei van de plaats op je kladboek te krijge
zeker!....
DE HEER H.K. STOMP JUNIOR
(heeft aanvankelijk beheerscht geluisterd; daarna beheerscht de deur geopend; wijst thans beheerscht,
ofschoon gebiedend, naar de aldus ontstane opening):

Mag 'k je verzoeken? Dáár 's de deur. En gauw. Asjeblief.
VROUW STERKE
(steeds smalend):

Asjeblief-asjeblief!.... Nou! En wat graag! Nee zeg - blikke dominee....
Het verdere, geëerde lezer, kan hier niet worden afgedrukt. Zoodat ik mij helaas
genoodzaakt zie de ietwat cru geworden scène, voor uw ontstelde blikken te bedekken
met 't daartoe gebruikelijk

Doek.
Tot nader naricht van den humanen lezer, die in het doel van 't comité belangstelt,
kan wel nog worden meegedeeld, dat thans de zittingen geregeld plaats vinden.
Alsook, dat sedert de oprichting in 46 gevallen hulp verleend werd, waarin in 19
geheel, in 27 gedeeltelijk. En dat, voor wat de resultaten aangaat, deze in 23 gevallen
zéér voldoende, in 22 vrij voldoende, in 1 enkel geval slechts matig genoemd mogen
worden. Zoodat het comité te Aggelshuizen, naar men zich met reden vleien mag,
op bevredigende wijze heeft bijgedragen tot leniging van den nood der tijden.-
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De droom,
door Emma van Burg.
Tegen den post van de opengeslagen tuindeur geleund stond Carolien van den
zomeravond te genieten. Frissche geur van versch gemaaid gras wekte de stemming
van ieder jaar weer: als een herinnering van ontroering.... Muggengezoem hoorde
Carolien dichtbij, gestaag, aanhoudend - en voor haar geest had zij den ijlen zwerm
steeds op dezelfde plek in de lucht, àl dansend. Eén vogel zong in de verte: een lief
sjilpend geluid.
Stoelbeweeg en een plofje van gas achter haar in de kamer.... ‘Is 't al donker
moeder?’ vroeg Carolien zonder het hoofd om te wenden.
‘Ja kind, ik kan hier niet meer zien te naaien’, kwam uit het vertrek de bevende
stem van Mevrouw van Hemert.
Carolien had in haar gedachten den tuin gezien in avonddaglicht - den top van de
kastanje nog gloeiend in zon. Nu zag zij hem in weifelenden schemer, alles al éentintig
vervagend. Er werd gescheld aan de voordeur. Even dook in Carolien's hoofd
nieuwsgierigheid op - wie, wat? - dan dadelijk zonk die weer weg.... Na een korte
tusschenpoos hoorde zij achter zich de kamerdeur opengaan en terstond daarop
vroolijkheid van begroeting - verheugdverrast wendde zij zich om: ‘tante Bertha!’
‘En Mies’, zei de vroolijke stem van de jonge vrouw, Carolien's schoonzuster, die
met tante Bertha meegekomen was. Zij gingen beide snel de blinde ter begroeting
tegemoet. ‘Wat hebben wij elkaar in lang niet gezien Tante’, zei Carolien hartelijk.
‘Ja kind, zeg dat wel’, komiek-verzuchtte tante. ‘Grootmoeder - dat is zoo'n druk
baantje’.
Mies lachte vroolijk op, terwijl zij voor haar en tante elk een stoel uit een hoek
van de kamer aanbracht, de zorg van Mevrouw Van Hemert, die zich langzaam en
moeilijk bewoog, afwerend. Carolien, neergezeten op de kanapé, dacht even: ja....
in geen vijf jaar had zij tante gezien....
‘Tante kwam rood en blazend als een kalkoensche haan bij mij binnenvallen om
een kopje thee’, vertelde zoodra ze gezeten was Mies met een lachenden blik terzij
op de dikke vrouw met het open-vriendelijk gezicht. ‘En toen zat ze d'r meteen aan
vast ook, toen moést ze mee naar u toe - ik heb haar zoo de les gelezen, moeder,
omdat ze u in zoo lang niet had opgezocht’.
‘Dus in plaats van dat jij haar thee gaf heb je haar zoo rood en blazend als ze was
nog dat heele eind hierheen meegesleept - arme tante’, lachte Carolien.
‘Kind, wat beteekent dat nou voor zoo'n jonge blom als ik’. Tante lachte smakelijk.
‘Hoe oud bent u, tante? 'k wed dat u het niet weten wilt’, plaagde Mies.
‘Vijftig jaar’, lachte tante.
‘Tante jokt! foei tante, wat een voorbeeld voor uw kleindochter’.
‘Zeg Mies, wordt tante al grijs?’ vroeg Carolien met een snaaksch glimlachje.
Zoo, als gewoon, liet zij altijd in de gesprekken vragen en gezegden vallen over
kleuren.... over schoon van landschappen of schilderijen.... om zich in éen rij te stellen
met de normalen, de zienden - telkens te laten blijken dat zij niet hoorde tot die
stumperds, die hun leven lang blind waren geweest.
Ze hoorde naast Mies' joligen schater even een zacht lachen van moeder - tante
fluisterde druk-afwerend: ‘nee, nee hoor, niet zeggen’.
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‘Grijs als een duif, Carolien’, joelde Mies.
‘Waarom wilt u dat nou niet weten tante, grijs flatteert’, zei Carolien glimlachend
- weer met haar heel heimelijk zelfbehagen....
‘Kind, dat oud worden’....
‘Kom tante, als u niet zoo grijs en zoo dik was zouwen ze u nog voor een jong
meisje houden’. Mies lachte smakelijk achter haar woorden aan.
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‘O, moet je ook weer eens gauw laten hooren, dat ik dik ben. Zeg Carolien, denk
erom dat ze schandelijk overdrijft, die schoonzuster van jou’.
‘Is tante heusch nog dikker dan vroeger Mies?’ Even was er in Carolien, terwijl
ze het vroolijk vroeg, een smartelijkheid....
‘O wel tweemaal zoo dik’.
‘Zeg wat ben jij stout vanavond.... Hoor eens, Carolien, wil ik je es wat vertellen,
Ab en Hermien hebben er nog op aangedrongen dat ik met hun meeging naar
Zwitserland. Nou zie je Mies dat jij niet zoo'n praats hoeft te hebben - als ik in het
oog van mijn kinderen nog zoo'n jonge blom ben dat ze mij bergen willen laten
beklimmen....’
‘De goochemerds - die snapten ook wel dat u toch bedanken zou.... Zoo'n goeje
dunk hadden ze wel van uw verstand, tantetje’. In haar stem klonk een toon van
vriendschappelijke teederheid, en zij klopte tante op den arm.
‘Zijn Ab en Hermien samen naar Zwitserland? kolossaal! Waar zijn ze heen?’
informeerde Carolien levendig.
‘Ze trekken van de eene plaats naar de andere.... De laatste briefkaart die ik kreeg,
vanochtend, was uit Interlaken.
Carolien zag de jubelende zon op het tintelend witte gletscherveld, de diepe
donkergroene dalen en den stralenden blauwen hemel daarboven. ‘Hè!’ verzuchtte
zij, als met een lange teug van herinneringsgenot.
Mies keek met verstrakten mond voor zich, tante Bertha kreeg de tranen in de
oogen, Mevrouw van Hemert sidderde nerveus. Carolien voelde de stilte die plotseling
viel. Zij wilde, vriendelijk, hen er zelf overheen helpen.
‘Tante nou zou ik toch maar erkennen dat ik oud werd - als de twee kleintjes al
op hun eigen houtje naar Zwitserland gaan.... Zeker een belooning voor Ab's
eindexamen, is 't niet?’
‘Ja - ik gunde 't hem graag, hij heeft hard aangepakt om er te komen. Och, jelie
weten wel hoe 't met Ab was - altijd met een natte vinger van zijn werk af te halen
- en als je er dan als moeder alleen voor staat om zoo'n jongen achterna te zitten....
Maar het laatste jaar is hij dan toch gaan inzien dat het ernst was’.
Er werd nu weer altijd in Carolien's tegenwoordigheid gewoon gepraat over Ab,
tante Bertha's jongsten zoon, die vijf jaar geleden als speelsche veertienjarige, tegen
de angstige waarschuwingen van Mevrouw van Hemert in, zijn nicht had gedreigd
met een geweer van zijn vader, dat geladen bleek....
Het was een onverwacht gezellig-vroolijk avondje. Tante vertelde
smakelijk-genoeglijk van haar kleinkind en de onhandigheden der jonge moeder,
haar schoondochter; Mies was onuitputtelijk in jolig geschaterde plagerijen. Aan 't
eind van den avond holde ze met geheimzinnigen lach en gezicht weg en stond na
tien minuten weer in de kamer; helder lachend hield zij ieder boven het bereik der
handen de lievelingslekkernij voor: moeder vruchtenkoekjes, tante pralines, Carolien
Haagsche hopjes - toen diepte zij met een breed gebaar onder uit haar taschje voor
zichzelve een kwatta-reep op, nadoend een verrukten kinderuitroep: ‘kwatta!’
‘Carolien, tante en Mies willen misschien wel een glaasje limonade’, beefde de
stem van Mevrouw van Hemert.
‘Moeder dat weet u toch wel, aan tante kun je alleen maar wijn kwijt - zoo'n ouwe
pimpelaarster....’
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‘Weet je waarom ze dat nou alleen zegt Carolien - omdat zij zelf hoopt op een
glaasje’.
‘Welja laten we de gezondheid van de kleine Bertha eens drinken’.
‘Kijk ze er nou weer es een draai aan geven - om ons met haar uitspattingen te
verzoenen’.
‘Nou tante, we zullen dan maar gauw tot die uitspattingen overgaan’, lachte
Carolien. Rustig-bedreven haalde zij uit het buffet een halfvolle flesch en twee
wijnglazen en
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zette ze na een paar vlugge tastbewegingen op tafel, toen daarnaast twee
limonadeglaasjes.
‘Drink jij geen wijn mee Carolien?’ vroeg Mies met een lichte teleurstelling in
haar stem.
‘O, nee, ik slaap altijd zoo vast op wijn’, weerde Carolien haastig af.
‘Nou dat is juist een reden....’
‘Nee - want dan droom ik niet - en 's nachts droom ik zoo graag omdat ik dan zie’.
Hevig blozend stond Carolien met gebogen hoofd, als turend op de glaasjes.
Een stilte viel.... Mies pakte zich snel weer aan. ‘Nou dan klinken moeder en jij
maar met limonade - 't zal er de kleine des te beter om gaan als er zoo anti-alcoholisch
op haar gezondheid gedronken wordt, hé tante?’ Haar vaste opgewekte stem gaf
Carolien geen oogenblik vermoeden van de tranen in haar oogen terwijl ze tante
Bertha aanzag.
Ze tinkten met elkander aan; Carolien wenschte tante Bertha nog heel veel malen
grootmoederlijke vreugd. Dan zaten ze rondom de tafel elk achter haar glas, babbelend
in herstelde genoeglijkheid.
Voordat tante en Mies afscheid namen moesten zij nog even den tuin in loopen....
En gearmd met haar drieën wandelden zij langs de paden - telkens, bij 't huis gekomen,
drentelden zij opnieuw ervan weg. Ze dreven op het genot van den zaligen
zomeravond....
Toen Carolien tegen elven de twee aan de voordeur uitliet, ontviel tante Bertha
wat Mies in den tuin van haar lippen had teruggedrongen: ‘Wat een prachtige
sterrenlucht!’ Mies stak haar arm door dien van tante. ‘Dag Carolien!’ riep ze omziend
terwijl ze zich in beweging zetten, ‘ik kom gauw es weer hoor!’
Op haar kamer, nadat ze haar moeder aan haar arm de trap op had geleid, stond
Carolien voor het hoog opengeschoven raam; de geurige frischte streelde haar
voorhoofd. Daar buiten wist zij nu de diep-donkere lucht met de millioenen
tintel-puntjes - en zij bleef op haar plaats geboeid, alsof zij daar er toch iets meer
van had dan van het raam weg. Zij voelde zich weldadig doorstroomd van genot.
Tante had zij meer lief om die enkele los-ontvallen woorden waarmee háar de
schoonheid van den avondhemel was onthuld.
Wanneer Carolien, de altijd werkzame altijd levenslustige, vroeger ooit aan blind
worden zou hebben gedacht, dan zou dit als een niet te omvatten geheel verbijsterende
ramp vóor haar hebben gestaan. Maar toen, in éen oogenblik, het schrikkelijke
voorgoed onherstelbare voltrokken was, toen had de realiteit, het dáar zijn van de
beproeving tegelijk de kracht tot dragen in haar gewekt. Zij was het geweest die van
Ab gedaan had gekregen dat hij, voor 't eerst na twee etmalen, weer iets at....
Haar leven had zich gevuld op een andere wijze. Haar werkkracht, haar kennis en
ontwikkeling had zij nu gesteld in dienst van de armen onder haar lotgenooten.
Onzegbaar had zij geleden om haar verlies - altijd in stilte en achter een onbewolkt
gelaat - maar haar geestelijk evenwicht was niet verstoord geworden.
Nu koesterde zij teer als een dierbaar bezit elke herinnering van zien. Op een
wandeling liet zij zich door anderen het natuurschoon beschrijven, en verkwikte zich
aan de schimmen van beelden die zij opriep voor haar geest. Maar haar groote genot,
in heimelijke hoop iederen avond verbeid, was het droomen.... Dan zág zij, echt:
gestalten van menschen en gezichten in éen uitdrukking éen oogenblik gefixeerd -
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landschappen wijd, woest en vaag - plotseling een stillen tuin vol kleurige bloemen....
's Ochtends wakker in bed liggend hield zij nog de visioenen vast vóor zij in de
dagdrukte snel vergingen....
Terwijl zij welgemoed door den vroolijken avond op bed met de armen onder 't
hoofd nog even lag te genieten van de geurige
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frischte, die door het open raam over haar gelaat heen streek, dacht zij dat het veel
erger was voor Ab dan voor haarzelf. Negentien jaar was hij nu - en zijn heele leven
die schuld te torsen.... En voor moeder, die door dat ongeluk een oude vrouw was
geworden met bevende stem en moeilijken gang....
Even schoot een spijt door haar omdat zij het hun gezegd had, van dat droomen toen een sereene vrede: och.... waarom?...
Carolien was op een steenigen weg in een vreemd groen golvend heuvelig landschap.
Twee wielrijders reuzengroot rezen op een top aan den einder - razendsnel waren zij
genaderd: het was Piet Hoeff, die haar eens ten huwelijk had gevraagd: zijn gezicht
was tanig en lang, en over zijn heele rechterwang ging een groot litteeken,
breed-wanstaltig onder zijn oog. Hij sprak terzij met groot-open oogen tegen tante.
Bertha die naast hem reed, klein, poppig en zedig omlaag kijkend als een jong meisje
- vertelde haar dat hij acht jaar lang blind was geweest. Ze waren weg, en Carolien
zocht haar huis maar kwam in een balzaal, eivol van ál dooreen bewegende kleurige
toiletten. Zij was éen met Piet Hoeff: ‘ik moet straks blind worden’, zei ze tegen een
meisje, ‘en nu kom ik alles nog eens bekijken’. Het meisje wees haar met den vinger
schitterend getoiletteerde dames aan: ‘dat is een blauwe japon, dat een groene, dat
een rooie’. ‘Nu moet ik naar huis’, zei Carolien kalm, ‘voordat ik blind word’. Zij
volgde een pad tusschen geschoren heggen, en was bezwaard omdat haar witte
baljapon met langen sleep zou scheuren en vuil worden. Nu liep zij boven op den
dijk en hoorde zacht golfgeklots tegen den voet - maar zag niets. In een onzegbare
benauwing sperde zij haar oogen open: ze moést zien, want zoo aanstonds als zij
wakker werd kon zij niet meer....
Zij voelde zich op haar rug in bed liggen, en hoorde lustig gezang van vogels.
Herinnering van iets néerslaand-teleurstellends ....toen wist zij het: ook in haar droom
was zij blind geweest.
Zij stond op en begon zich te kleeden - zat dan, te moedeloos tot beweging, neer
op een stoel.... Weer zag zij onverheeld haar gansche ellende. Een stumperd was zij,
onherroepelijk - evengoed als de blindgeborenen; voor allen een voorwerp van
medelijden, dat zij kiesch verborgen maar dat zij o zoo goed bij hen wist.
Zij rees op en kleedde zich verder aan. Buiten zongen aanhoudend toomeloos-lustig
de vogels. Oneindig bitter dacht Carolien aan den roekeloozen jongen, die nu
onbezorgd met volle teugen genoót in de bergen. Ab zijn heele leven gebukt onder
zijn schuld....
Zij vertrok haar mond tot schamperen lach. Dat het voor iemand erg zou zijn dan
voor haar....

Nacht-eenzaamheid.
Door Marie de Rovanno.
O, de nacht met zijn vele ellenden, de nacht met zijn ééne gróóte ellende, de nacht
met zijn eenzaamheid....
Alle buiten-afleiding is opgehouden, al het persoonlijke heeft zich weer
samengetrokken, is weer geworden: het individu, de eenzame.
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Het individu, dat weet, hoe het altijd blijven zal: de eenzame; dat nooit het vinden
zal het àndere individu, dat zou kunnen begrijpen geheel en al, alle onderdeelen èn
het geheel.
O, de smart zich te moeten deelen in zoo vele, zoo vele deeltjes, zich te moeten
scheuren tot zoo vele, zoo vele parten.
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Voor iedere behoefte bijkans een ànder, zelden meer dan één behoefte vervuld door
één.
In zóó vele deeltjes gescheurd om bevrediging te vinden, die dan juist dáárdoor
onvolkomen blijft.
Want de bevrediging van de eene behoefte doet verlangen naar bevrediging voor
de àndere behoeften ook, en d o o r d e n z e l f d e n m e n s c h .
En hoe volkomen de eene bevrediging ook is, maar een heel, heel kort oogenblik
geeft het een illusie van rust, van gevonden te hebben; onmiddellijk ontwaken de
andere behoeften, en schreeuwen: Wij ook! wij ook! en voor die ís er geen bevrediging
bij dienzelfden éénen mensch.
Niet bij de liefste liefste is er bevrediging voor àlles; een oogenblik kan die illusie
er zijn, maar het ontwaken volgt onverbiddelijk.
Niet bij de liefste liefste zelfs, bij die juist allerminst, omdat dáár de verwachtingen
op het hoogst gespannen zijn.
Moet ik daarom mijn liefste liefste verstooten, en zeggen: Neen jij, jij laat mij
onbevredigd, je laat me leeg van je heengaan, want zoo weinig wist je maar te vullen.
Moet ik daarom mijn liefste liefste ontwijken en mezelf voorhouden: Ga niet, ga
niet! 't is immers telkens toch weer desillusie, want hij laat òn-bevredigd zoo'n heel,
héél groot deel in je, dat dàn juist je zoo voornaam en zoo belangrijk lijkt, dat dán
juist zoo groot lijkt, omdat het zich verheft en schreeuwt om vervulling.
Moet ik dan voortaan mijn liefste liefste ontwijken en leven zonder hem?
Maar dàn komt de nòg grooter onbevredigdheid: dan kreunt ook alles om
bevrediging, wat nu bij hém zijn rust vindt. Dan kreunt en snikt een innig en diep
verlangen om bevrediging, dat nu bij hém gestild wordt in zachte teederheid.
Want is hij niet dáárom mijn liefste liefste omdat bij hem dàt bevrediging vindt,
wat er het allerhevigst en het aller innigst om vraagt? omdat bij hem vervulling is
voor de meeste behoeften tezamen?
Bijna al mijn andere verlangens gaan één voor één uit ieder naar één mensch, elk
verlangen alleen, elk verlangen apart, elk verlangen eenzaam.
Maar bij mijn liefste liefste vind ik vervulling voor meer dan één verlangen, van
vele verlangens - al is 't niet van alle, van lang niet alle, en van veel belangrijke zelfs
niet.
Maar is hij dáárom niet mijn liefste liefste, omdat ik bij hem vind de vervulling,
meer dan bij één ander mensch, van vele innige verlangens te-samen? is hij niet
dáárom juist mijn liefste lief?....
Ik ben bedroefd en ontstemd, omdat mijn liefste mij niet geven kan de bevrediging
voor alle, àlle verlangens, omdat er nog zoo veel blijft, wat hij niet benaderen kan
zelfs.
Ik ben bedroefd en ontstemd, omdat ik voor al dat vele bevrediging moet zoeken
bij anderen, bij vele anderen - en ik weet dat ook mijn liefste liefste dit verdriet doet.
Maar ik moèt bevrediging, ik moét vervulling, ik kàn niet hongeren en dorsten
zonder zelfs te zoèken naar voedsel en lafenis, ik kàn niet de volstrekte eenzaamheid
verdragen; ook niet voor één behoefte wil ik me éénling voelen. En ik zoek, ik zoek....
Toch, 's avonds, 's nachts, als alle menschen van mij weg zijn, ook mijn liefste
lief, en ik alleen ben weer, alleen in den nacht, met al mijn gevoelens alleen, dan
weet ik hoè gesplitst ik ben, hoe in vele richtingen mijn verlangens uitgaan.
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En dan komt over mij de felle koude smart om de onmogelijkheid me op te lossen
in ééns, in één en voor goed, de smart van het individu- zijn, de smart der eindelijke
onbevredigdheid, der eindelijke, ijzige eenzaamheid.
En de nachtwind giert om mijn ramen.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Marie Metz-Koning, De Bannenburgh, roman, 2 dln., Amsterdam, L.J.
Veen, zonder jaartal.
In het tweede deel van dezen soi-disant roman, op bl. 114 onderaan, leest men het
volgende: ‘Ze was een en al liefheid, deed al het administratiewerk, las Hedwig
onbenullige romans voor, zong voor haar en vertroetelde haar, zoo de ziekte-suggestie
nog verhoogend’. Dit lijkt mij een onvoorzichtig zinnetje. Men zou mevrouw Marie
Metz-Koning den raad kunnen geven, òf het in eventueele volgende uitgaven (want
die zullen wel komen!) geheel te schrappen, òf de bewijzen voor Wilna's
een-en-al-liefheid met één te verminderen. Zou de schrijfster gesteld zijn op hetzelfde
rhytme of volumen, dan zou zij de woorden: ‘las Hedwig onbenullige romans voor’
kunnen vervangen b.v. door: las Hedwig het feuilleton van de krant voor. Het is die
mededeeling over onbenullige romans, welke ik onvoorzichtig acht. Onze voorouders
wisten het al: in het huis van een gehangene spreke men nooit van een strop ik-voor-mij, ik weet niet hoe het anderen vergaan is, maar toen ik de bewuste
mededeeling gelezen had, kon ik niet beletten dat een vraag zich in mij vormde - of
liever niét vormde, want zij bleef in den vage - een vraag die ongeveer aldus te
vertalen ware: ‘Hé! Onbenullige romans? Zou daar misschien “De Bannenburgh”
óók bij zijn geweest?’ Een niet alleen zeer vage, vreemde, maar volstrekt absurde,
misschien alleen langs occultistischen weg te verklaren vraag, ik geef het gaarne toe!
Het moet een spotgeest geweest zijn, die mij haar ingegeven heeft. Daarenboven,
kan men dezen nieuwen roman van de befaamde schrijfster eigenlijk wel rechtaf
onbenullig noemen? Is niet veeleer een woord van tegenovergestelden zin daarop
van toepassing, kan men, althans in zeker opzicht, deze uitgave, in een tijd als de
onze, niet als uiterst verstandig en weldoordacht kwalificeeren? Inderdaad, ik ben
er volkomen van overtuigd, dat ‘de Bannenburgh’ nú al vele honderden lezers
gevonden heeft en er nog honderden bij vinden zal, dat er dus - voor zoover dit dan
in ons kleine Holland (pardon, Groot Nederland!) mogelijk is - flinke zaken mee
gemaakt zullen worden, en dat de schrijfster de door haar beoogde propaganda voor
hetgeen zij het occultisme noemt - d.w.z. voor tafeldans, spiritisme, z.g. ‘zieners’,
somnambules, koffiedikvrouwtjes enz. enz. - er ten volle mede bereiken zal.
Voornamelijk in den Haag, die schoone wereldstad, dat politiek en geestelijk centrum,
waar - gelijk ik mij meermalen heb laten vertellen - de equipages en de auto's der
élite voor de huizen van dames en heeren ‘helderzienden’ in den letterlijksten zin
queue maken, zal er heel wat van te plaatsen zijn. Zeer juist gezien was het dus van
de schrijfster, ook den ‘ziener’ in haar boek te doen wonen te Scheveningen. Dit
liefelijke en gezonde oord, waar al wat hoog, diep, ernstig, in één woord ‘geestelijk’
leeft, zich pleegt te vereenigen (wel te verstaan: in het seizoen!) was ook als
(misschien eveneens slechts tijdelijke?) woonplaats voor een ‘helderziende’ feitelijk
aangewezen.
Daar ik-voor-mij nu evenwel koppiglijk persisteer bij mijn zeer subjectieve
meening, dat ‘De Bannenburgh’ van Marie Metz-Koning, behalve dan een in zeker
opzicht verstandige, ja zelfs slimme, óók - zij het van ander standpunt - een
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onbenullige en nietswaardige roman genoemd worden kan, dien ik hier althans wel
eenige poging aan te wenden om deze meening nader toe te lichten.
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Welnu, gaarne! Doch van één handelwijze, die daartoe overigens niet ondienstig zou
kunnen geheeten worden, moet men mij niettemin vrijstelling verleenen. Ik kan niet
van mijzelf verkrijgen, het verhaaltje te gaan oververtellen. Dat soort van werk is
mij te vervelend; de nieuwsgierigheid dus, van hen die 't boek zelf tot nog toe niet
onder oogen kregen, kan ik niet bevredigen. Mevrouw Metz-Koning en haar wakkere
uitgever trouwens zullen mij deze weigering zonder twijfel geenszins ten kwade
duiden. Als ik het geschiedenisje hier oververtelde.... ja, wat bleef er dan eigenlijk
over voor wie dit lezen, en vervolgens den roman zelf, in eigen tweedeeligen vorm,
in de portefeuille van zijn leesgezelschap aantreffen zou!
In het ‘Voorwoord’, door de schrijfster nog eens expresselijk onderteekend, las ik
het volgende: ‘Wie een Christen is, in de esoterische beteekenis van het woord’
(waarschijnlijke bedoeling: wie behoort tot hen, die zich te goeder trouw verbeelden
Christenen te zijn. H.R.) maakt Christelijk doorvocld werk, wie een materialist is,
maakt materialistisch doorvoeld werk; en wie een discipel hoopt te worden van den
grooten Occultist aan wien ik dit boek opdroeg, kan wel niet anders meer doen dan
Occultistisch doorvoeld werk maken.’ De schrijfster vergeet, dat men ook nog werk
kan maken, dat in 't geheel niet doorvoeld is. Maar misschien heeft zij deze
mogelijkheid buiten beschouwing willen laten. Zij vervolgt: ‘Toch heb ik er naar
gezocht, dit werk in een zéér romantischen vorm te gieten, het zóó te maken dat
iedereen, ook de meest ongeloovige, het als een roman zal kunnen lezen’. Ugh!
Telkens wanneer ik een zinnetje als dit overschrijf, is het mij alsof ik de pleister
afscheur van een etterende wond. Ik zet er onwillekeurig een vies gezicht bij. ‘Werk
gieten in een romantischen vorm’, ‘iets maken zoo dat een ander het als een roman
kan lezen,’ wat is dat voor viezigheid, wat is dat voor een nare en rare warwinkel,
wat moet ik daarmee beginnen? En dat woordje ‘toch’, hoe moet ik dat woordje
‘toch’ verstaan? Bedoelt de schrijfster: een occultistisch doorvoeld werk kán of mág
eigenlijk niet in een ‘romantischen vorm gegoten’ worden, maar tóch heb ik gezócht
dat te doen? Bedoelt zij: de occultistische gedachte is eigenlijk veel te hoog en te
ernstig om in een roman te worden geuit (want ‘een romantische vorm’ zal wel
beduiden: de vorm van een roman) maar ik kon de centen der ongeloovige romanlezers
niet missen? Of wil mevrouw Metz misschien - iets meer idealistisch! - te kennen
geven, dat een roman nu eenmaal iets is, dat als aangename verpoozing door
duizenden begeerd wordt (méér dan een ‘occultistisch doorvoeld’ betoog b.v.) en
dat zij daarom maar heeft besloten haar werk dien vorm te geven, neen, in dien vorm
te giéten, om zoodoende argelooze romanlezers, waaronder zonder twijfel ‘de meest
ongeloovigen’, tot haar occultisme te bekeeren?
Maar wat voor een ellendig lage opvatting heeft deze dame, die toch velen eenmaal
een kunstenares achtten te zijn, dan van den roman? Op wat voor onverantwoordelijke
wijze werkt zij mee om dezen vorm van litteratuur bij alle oprechte kunstminnaars,
ja bij alle eenigszins gevoelige en ernstige menschen in discrediet te brengen! Behoort
een roman dan niet een kunstwerk te zijn, en is een echt kunstwerk niet altijd en
overal het noodzakelijk-zoo-en-niet-anders mogelijke werk van een tot schoone
uiting gedrongen mensch? Nooit gegoten, maar gesmeed, in het vuur van de ziel,
met al de arbeidskracht van zoo een hartstochtelijk getuiger, dien men een kunstenaar
heet! Mevrouw Metz spreekt daar zoo koelweg, ja bijna ironisch, van Christenen -
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‘in de esoterische beteekenis van het woord’ - maar zou zij in haar hart werkelijk
nooit eens bang zijn, bang dat
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Hij terugkomen kon, en doordringen opnieuw in den tempel, en er de sjaggeraars en
de schijnheiligen, en ook de ontheiligende onverschilligen met de zweep uit verjagen?
Want ja, ik meen het zoo, ook de schoone romankunst is een hoog ideaal, en dus
heilig, en dus tehuis in den tempel! En wij, die léven voor dit ideaal, wij hebben er
nu genoeg van, het miskend en misbruikt te zien, mishandeld met onheilige handen.
Weinige kunstvormen zijn er die zooveel menschbegrip en menschenliefde, zooveel
heil en zooveel schoonheid over de wereld brachten. Bolland heeft den roman als
zoodanig gehoond en bespot - wij hebben onze schouders opgehaald en gezwegen,
want Bolland is een groot man, ofschoon dan een onbevoegde in litteraire kritiek Just Havelaar heeft met minachting over den roman der laatste tijden gesproken, en
wij hebben het verdragen, want wij wisten, dat hij sprak uit liefde voor den góeden,
den gróóten roman. Maar van alle kanten komen stemmen op van veel kleineren,
oneindig onbevoegderen, en roepen dat de roman niéts meer is, dat de roman heeft
afgedaan. Goddank, wij weten wel beter! De epische kunst, het verhaal, is een kunst,
zoo oud als het menschdom zelf misschien, als de beschaving ten minste, en die nooit
sterven kan dan mét het menschdom. Maar dat het misbruik van, en de
onverschilligheid voor dezen vorm van kunst, dat het slordige dilettantisme en de
brutale maar-raak-schrijverij na de opleving van den roman, een dertig jaar geleden
nu, hand over hand toenamen, dat moeten wij toegeven, en dat is ellendig, en dat
hebt ook gij u aan te trekken, mevrouw Metz-Koning! En dat dit koren is op den
molen, den oud-hollandschen molen, der hollandsch-degelijken en
hollandsch-nuchteren, der naarstige en duffe strevers naar ernstige bezadigdheid, der
braven en godzaligen die ‘'t altijd wel gezegd hebben’ - dat is ook maar al te waar,
en maar ál te ellendig!
Marie Metz-Koning heeft een boek geschreven om haar onrijpe, z.g. occultistische
meeninkjes (dat ze onrijp zijn, zegt ze zelf!) aan de groote klok te hangen. Ik ben er
nog zoo zeker niet van, dat het haar ernst is, heilige ernst, ook met dat occultisme,
(zoo min als met de kunst, bedoel ik), dat zij werkelijk adepten maken wil, het geluk
der occultistische overtuiging over de menigte verspreiden. Het zou mij eigenlijk
volstrekt niet verwonderen, als het deze van ouds wat mooi-doenerige, wat
aanstellerige schrijfster in den grond nergens anders om te doen was dan om weer
eens heel bizonder te schijnen, heel extravagant, een ‘ingewijde’ in het occultisme.
Neen, er is geen echte ernst, ook in dit boek van haar - om van geestdrift in dit verband
nu maar niet te spreken - er is niets dan wat handigheid, wat vaardigheid en frivool
gebluf. Nu ja, éénig fijn gevoel is er ook wel, en ook hier en daar iets dat aan echte
schrijfkunst herinnert. Nog altijd is hier iemand aan het woord, die wel zou kúnnen
schrijven, als zij iets werkelijks te schrijven had. Het begin van den roman, hoe
haastig ook blijkbaar gepend, en doorspekt soms van opzichtige, ja mallootige beelden,
vergelijkingen, uitroepen, het laat toch nog iets veel beters verwachten dan later te
volgen blijkt. Er is stemming in de beschrijving van het spookslot waar de moord
geschiedt, en van het eerste gedoe na dien moord, er is iets zuivers en fijns in sommige
opmerkingen over de intuïtie van de heldin. Dat zij het gevoel heeft, eigenlijk wel
te weten wie den moord heeft begaan, het zich alleen maar niet te kunnen herinneren,
het lijkt ons volstrekt niet onmogelijk of onwaarschijnlijk en brengt een lichte
ontroering, eigenlijk: verwachting van ontroering in ons teweeg. Wij lezers hebben

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

immers al dadelijk sterke verdenking tegen Lena, het meisje dat met den vermoorde
is opgevoed,
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maar heel goed begrijpen wij tevens dat Hedwig, zijn vrouw - die misschien al wel
eenige jaloezie op haar heeft moeten overwinnen, dus bij wie dat ‘complex’: Lena's
verhouding tot Reinout al min of meer verdrongen is - haar niet durft en ook niet kán
verdenken. Voor zulk een verdenken n.l. is niet alleen scherpzinnigheid noodig, maar
ook moed, en ook nog andere geestelijke capaciteiten.
Maar als ik nu verder nog gezegd heb, dat sommige personen in ‘De Bannenburgh’
met geest en levendigheid zijn geschetst, sommige dialogen handig en niet zonder
dramatisch vermogen in elkaar gezet, dan heb ik ook al het goede, wat ik omtrent
dat boek zou weten te vertellen, eerlijk naar voren gebracht. De rest is prullig
vernuftswerk. Nergens worden wij ontroerd. En van die heerlijke en diepgaande
bewogenheid, die ons blij en gelukkig maakt, blij een mensch te zijn en gelukkig
met onze medemenschen, de kunstenaars, van die ontroering die ons edelste wezen
tot zelfontdekking en bezinning brengt, van schoonheidsontroering is bij het lezen
van dezen roman eenvoudig geen sprake! Dit, natuurlijk, wordt hier geconstateerd
als een ondervinding van mij alleen, een zeer subjectieve, zeer persoonlijke
ondervinding dus. Al wie wèl schoonheid in ‘De Bannenburgh’ gevonden heeft,
wordt vriendelijk verzocht, mij de pagina's aan te wijzen, waarbij dat geschiedde. Ik
zal er mij dan nogmaals geheel voor openstellen, en, mocht ik er ook iets van
ontdekken, openlijk en gaarne wat men noemt ‘amende honorable’ maken.
Maar dit staat vast: er is absoluut niets dichterlijks, moois, ontroerends, er is alleen
maar iets zoo op het eerste gezicht verwonderends, verbijsterends in, - gesteld dan
dat het waar zou kúnnen zijn! - dat een onbekende, door geheel verborgen oorzaken,
alleen door ons zelf, of het een of ander voorwerp dat wij hem vertoonen, te zien of
aan te raken, zou kunnen bekend worden met feiten of omstandigheden die iets met
ons eigen leven of dat onzer gelieven hebben uit te staan. Het spreekt van zelf: als
er zulke z.g. occulte krachten waren, dan zouden die ten slotte precies even natuurlijk
genoemd moeten worden als b.v. de ons z.g. bekende krachten van stoom en
electriciteit, ja als onze z.g. heel ‘gewone’ menschelijke spierkracht. Ook dát zijn
wonderen. Maar nuchtere mededeelingen of vertelsels over al deze krachten kunnen
nooit schoonheid oproepen in onze ziel, en dus nooit kunst zijn.
Welnu, voor zoover Mevr. Metz-Koning's nieuwste ‘roman’ niet eenvoudig een
handig gefabriekt amusementsverhaaltje is, een ‘sensational novel’ - en als zoodanig
lang zoo goed niet als b.v. ‘Conway's Called Back’, en ‘Dark Days’, Hume's Mystery
of a Harsom-Cab en meer andere bekende shilling-shockers - bevat deze dure
tweedeelige roman niets dan wat nuchtere mededeelingen en verzekeringen die, voor
wie er waarde aan hechten mocht, misschien eenig puur verstandelijk belang kunnen
hebben, maar anders ook niets, absoluut niets. Een oogenblik als litterair kunstwerk
au sérieux genomen, verbaast het boek slechts door zijn holle leegte!
En deze dame - God betere 't! - schrijft tegenwoordig litteraire kritiek in een
tijdschrift dat geredigeerd wordt door Cyriel Buysse, Louis Couperus en Frans
Coenen!
Eéns, in antwoord op een enquête, heeft Marie Metz-Koning verklaard in circa drie
weken een roman af te pennen. Ik weet niet of ook haar ‘Bannenburgh’ in dat tempo
neergeschreven is - men zou daar dan een soort respect voor kunnen hebben als voor
het werk van een snelteekenaar! - maar dat het haastig is geschied, ja hoe langer hoe
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haastiger, staat wel vast. Het tweede deel is nog aanmerkelijk nonchalanter, met
losser, roekeloozer hand vervaardigd dan het eerste. Wil men
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een paar staaltjes van waarschijnlijk door die haast veroorzaakte verward- of
onbenulligheden? Op de eerste pagina van deel II lezen wij (er is sprake van den
medicus Lavéry) ‘Op den bodem van zijn wezen was hij zeer gevoelig; vroeger was
hij meer dan nerveus geweest; daarom had hij geestelijk steun gezocht in de
wetenschap, in dat wat buiten hem was en hem een officieele rust gaf’ (Ra-ra, wat
is dat? H.R.) ‘Het was hem mogelijk, conclusies te maken; maar alleen langs
officieel-wetenschappelijken weg (Wat dat toch is, de ‘officieele’ wetenschap? Is
dat die van Lorentz en van der Waals, van 't Hoff en Hugo de Vries?). ‘Hij had zich
stoffelijke grenzen gesteld; al wat daarbuiten viel, gaf onvastheid en onzekerheid’
(Begrijpe wie kan dit abrakadabra! H.R.)
II, bl. 91: ‘Toen alle vier tegelijk wegreden: Wilna en Lämpke in 't wagentje,
Victor en Hedwig te paard, schoot er een groene straal van haat uit Wilna's oogen
naar de fraaie figuur van Victor.’ Als dit nu geen zinnetje is uit een onvervalschte
‘hintertreppen-roman’, dan weet ik het niet! En dit dan? (II, bl. 141) ‘Nog even raakte
Hedwig Wilna's hoofd aan, toen verliet ze de kamer, er den eigenaardigen geur
achterlatend die haar altijd als een fluïde omgaf: een lichaamsgeur, die aan
lelietjes-van-dalen deed denken.’
Waarachtig, ook dit nieuwste product van mevrouw Metz-Koning laat een
eigenaardigen geur na, maar aan lelietjes-van-dalen - of zoo iets teer-moois en
liefbescheidens - heeft deze mij niet bepaald doen denken. Iets opzichtigs en
opdringerigs, iets valsch-romantisch en gewild-extravagants is er altijd geweest in
deze litteraire verschijning - maar nú is dat wel heel geworden! En 't spijt me - want,
niet waar? het lijkt wreed en onridderlijk tegenover een vrouw - maar dit diende ook
hier wel eens met kracht gezegd.
H.R.

Joh. de Meester, De Kindsheid van Harlekijntje, Amst. Em. Querido,
zonder jaartal.
Niet alleen op den titel van dit boek ontbreekt het jaartal, maar ook binnenin kan
men nergens vinden wanneer deze stukjes zijn geschreven. Deze stukjes, zeg ik, met
een algemeen woord, want dit is een bundel van zeer heterogeenen inhoud. De titel,
die voor het geheele boek genomen is, hoort eigenlijk alleen bij het eerste stukje,*)
een pathetisch verhaal, jeugdherinnering van den schrijver. Daarop volgen zes
schetsjes onder den gezamenlijken titel ‘Thuiskomsten’. Vervolgen ‘Oase,’ een stukje
komkommertijd-journalistiek, en tot slot een komediestukje in drie bedrijven, genaamd
‘Een Geval van Tooneelbescherming’.
Ik verzoek verlof hier alléén de T h u i s k o m s t -schetsjes met eenige woorden te
mogen bespreken. De rest van den bundel beschouw ik, salva reverentia, als vulsel.
Ik vermoed dat ‘De Kindsheid van Harlekijntje’ uit een der vergeten laden van een
oud schrijfbureau gekomen is, ‘Oase’ uit een vergeelde krant geknipt, het ‘Geval
van Tooneelbescherming’.... uit de over-hamsterde portefeuille van een
tooneel-directeur teruggehaald, alles om den uitgever in staat te stellen met de nieuwe
en frissche ‘Thuiskomsten’ een bundeltje te maken. ‘Thuiskomsten’.... ik begrijp
*) Wanneer zal het toch eens uit zijn met die geheel verkeerde, misleidende gewoonte, geheele
bundels te betitelen met den naam van het voorste verhaal, of schetsje, dat er in staat!
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wel, het is een titel waaronder men moeilijk aan het schrijven kan blijven, ofschoon,
gelijk de auteur zeer juist gevoeld heeft, iédere ‘thuiskomst’ een min- of meer
dramatisch moment geeft, een aanleiding tot diepere zielsondervinding of
psychologisch conflict. Maar aardiger (en waardiger) zou het zeker zijn geweest, als
de schrijver het dozijn er van had vol gemaakt en geén vulsel gebruikt voor zijn
nieuwen bundel.
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‘Thuiskomsten’.... inderdaad, dat was weer nèt iets voor De Meester! In deze
kolommen is al vaak op het sterke, frissche en zeer eigene talent van dezen auteur
gewezen, toch geven deze zes schetsjes daartoe opnieuw gereede aanleiding. De
Meester toont zich altijd precies zooals hij is, maar 1o is hij niet altijd precies dezelfde
en 2o eigent zich niet ieder schrijfgenre even goed voor zijn bizonderen aard en
wezen. Schetsjes als deze, kort en scherp, nerveus-vlug neergezet, doen dit geheel
en al. Denken doen zij, soms aan teekeningen van Forain, soms aan de meer
hollandsche van Isaac Israëls. Het is impressionistische kunst, die niet met kleuren
en lijnen, toch wèl met fijne nuances en vlugge bewegingen werkt. Voor wie het
verstaat, luisterende te lezen, is het als hoorde hij den schrijver vertellen, zeer
levendig, in korte, soms als afgeknapte zinnetjes en met gebaren zooals ook een
impressionistisch schilder ze laat zien, als hij bezig is een impressie op het doek te
werpen met borstel en duim. Dit wat het uiterlijke betreft, maar het is niet in de eerste
plaats van uiterlijks dat deze schrijver-impressionist indrukken ontvangt. Zelfs wordt
maar weinig van zijn innerlijke ondervinding, van zijn emotie, door uiterlijkheid
geopenbaard. Verzwegen, verbeten, half gesmoord leed is het onderwerp, als zoo
vaak bij De Meester, zoo ook telkens weer in deze schetsjes. Niet altijd is dit leed
‘het leed van den hartstocht’ - ofschoon onlangs een criticus van dezen bundel ons
dit wilde doen gelooven. Hoe groote plaats de wrange pijn der onbevredigdheid ook
in Joh. de Meester's oeuvre moge innemen, hij kent ook nog heel wat ander leed,
deze schetsjes zijn er het bewijs van. De eenige overeenkomst, misschien, tusschen
de verschillende nuances van verdriet, pijn, weemoed, hier geboden, is dat zij geen
van alle larmoyant zijn, maar alle stil, nauw merkbaar voor anderen, innerlijk diep
schrijnend, maar snel verbeten.
Werd met het bovenstaande, naar ik hoop, het frissche, pittige, rake en innige van
dit werk eenigszins nader omschreven, dit zelfde verklare den indruk van eenigszins
uit-den-tijd, van al bijna ouderwetsch te zijn, die wij er eveneens uit ontvangen. Ook
dat Joh. de Meester bij uitstek de schrijver zou zijn, die ‘de ziel geeft van onzen tijd’
ben ik met den zooeven genoemden criticus (Mr. P.H. Ritter Jr. in Den Gulden
Winckel) niet eens. ‘In zijn korte, gesaccadeerde, snelvervlietende zinnen’ - zegt Mr.
Ritter - ‘spreekt de moderne mensch de taal van het moderne leven’. Het is moeilijk
praten over zoo iets vaags als moderniteit, het moet bij aanvoelen blijven - voor mij
is de moderne taal, die deze moderne mensch spreekt, zéér typisch voor het tijdvak
dat nu een jaar of tien, twintig, achter ons ligt, het tijdvak toen ook in de schilderkunst
het impressionisme zijn hoogsten bloei bereikte. Trouwens niet enkel in de kunst,
ook in het leven zelf - waarvan trouwens, als steeds, de kunst de getrouwe spiegel
is - verlangen wij tegenwoordig, wij allermodernste menschen, naar meer
bezonkenheid, meer stijl, naar de eindelijk rust brengende beheersching. De Meester's
toch zeer door mij bewonderde schetsjes zijn de ‘tranches de vie’ waarmee de vorige
eeuw haar ‘fin-de-siècle’ beleefde, in hun uiterste verpuring, intensifeering, verfijning
ook. Verder gaan kón men niet in deze richting, en daarom is het dan ook dat de
reactie al lang in gang is, en dat de ziel van onzen tijd, door andere werken, zich
uitspreekt zoo rustig en breed als zij vermag, in haar groot, haar overmachtig
verlangen naar klaar levensbegrip en innerlijke harmonie.
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Of deze nieuwe stemmen door volte van emotie, door de dracht van hun geluid,
al een innigheid hebben bereikt, zoo sterk als die van De Meester in deze zijn nerveuse
schetsjes - ziedaar een andere kwestie!
H.R.
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Edgar Degas † 1834-1917.
Ver van het oorlogstooneel, maar in een van die verschrikkelijke laatste jaren, stierven
nu drie groote kunstenaars, drie van de grootsten der 19e eeuw: Odilon Redon,
Matthijs Maris en Edgar Degas. Zij waren allen bejaard, en hun dood brengt geen
bitterheid mee, als het verscheiden van jongeren, die zich nog niet geheel hebben
uitgesproken. Maar met elk van hen kent een groot ideaal een vertegenwoordiger
minder, en wij hebben idealen (andere dan menschen-verdervende) nu zoozeer noodig,
en zien ze zoo gaarne levend onder ons.

E. DEGAS. MORGENTOILET.

Hij was een groot schilder, Degas, maar zonder daardoor een beperking te bedoelen,
kan men nog juister zeggen: een groot teekenaar. Want in de taal van het schilderen
is de groote vormduiding toch het meest nog het werk van den teekenaar. Hij was
impressionist, in zekeren zin de impressionist bij uitnemendheid, omdat hij de
werkelijkheid op heeterdaad betrapte, in voorbereidende of teruggetrokken
handelingen; een vrouw die zich binnenkamers baadt, een danseres die zich oefent
voor de uitvoering, een paard dat getraind wordt voor den ren, - maar hij was er niet
één die de impressie gaf om zichzelf, doch om er de natuur in haar onbevangenheid
te zekerder te kunnen opsporen, de natuur die niet poseert. Wat in anderer kunst
zooveel bij draagt tot onze bewondering: de ordening van het geheel, de keuze van
het moment, de áfheid van een geval, komt bij hem geheel niet in aanmerking. Bij
alles is gedacht aan de meest scherpe karakteristiek, en het gekunstelde, het
opgemaakte is zoozeer vermeden, bijna met fanatisme vermeden, dat zelfs het kunstig
samenstel, dateen ‘schilderij’ maakt, als maatstafvervalt. Het is niet dat hij geen
compositeur zou zijn, maar hij is geen compositeur van het evenwicht, doch van de
beweging. De beweging is inderdaad wat hij najaagt, wat hij uitdrukt, de beweging
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als plotseling vastgehouden, overtuigend en waar, maar in zichzelf een complex van
kleinere acties, datgene wat ons oog opneemt, niet wat de moment-
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opname opvangt. Figuren in houdingen die wel het tegendeel van romantisch zijn,
gebogen en verwrongen bij een zakelijke, op geen vertoon berekende handeling,
stukken van een groep, plotseling afgesneden, menschen of dieren op den rug gezien
en met een toevallig of zelfs storend gelijkenden achtergrond: iets van ontnuchtering,
een verbreken van den schoonen schijn, om er de schoonheid van het karakteristische
voor in de plaats te stellen. Wat Forain en Lautrec op een meer geestelijk terrein
deden, wat zij het conventioneel gevoel en den traditioneelen fatsoens-schijn
aandeden, deed hij de heerschende aesthetica aan: hij trotseerde en onttroonde ze.

E. DEGAS. STRIJKSTERS.

Hij leefde een zeer teruggtrokken lever. Hij had in zijn jeugd wel in het Louvre
gestudeerd en een reis naar Italië gemaakt, later was hij eenigen tijd in de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika, waar hij onder andere schilderde het ‘Bureau van een
katoenmagazijn te New-Orleans’.
Zijn vormgeving kenmerkt zich door een buitengewoon sterk gevoel voor het
massale, hij concretiseert wat het licht en de schaduw afteekenen, hij geeft de
beweging voortkomend of verdwijnend uit licht of in schaduw. Geen beweging, geen
menschelijke geste komt hem te gewoon voor, geen gezichtspunt dat hij niet
interessant vindt, geen verkorting die hem niet de moeite waard schijnt, en geen
mogelijkheden biedt om de schoonheid te geven. Daar is die naakte vrouw, die, heel
voorover, dubbel gevouwen bijna, een spons uit de tobbe opraapt; daar is die danseuze,
op één been pirouetteerend, met een achtergrond van allerlei ongerechtigheden,
beenen, halve lijven van wegschuilenden, voor het oogenblik op non-actief en de
vertooning verstorend; daar zijn die renpaarden in training, dwars tegen elkaar
inrijdend, onregelmatig verspreid; dat ballet, waarover het scherm neervalt, met de
halfbedekte figuren van boven gezien; alles is enorm boeiend van verdeeling, licht
en vorm, in alles is de groote lijn bewaard ondanks het abrupte, het kettersche van
de voordracht.
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Zijn kunst beteekent daarom zoo iets belangrijks, dat hij, de meester van den vorm,
gebroken heeft met de vormelijkheid, dat hij de meest wetenschappelijke teekenaar,
het academische op de meest krasse wijze den oorlog heeft verklaard en - overwonnen.
Het academisme niet alleen, maar ook die kunst van charmeeren, van amuseeren,
die zich juist zoozeer beweegt op dat zelfde terrein dat hij binnenviel en veroverde.
C.V.
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Charles van Wijk † 1875-1917.
Door den vroegen dood van den beeldhouwer Charles van Wijk heeft de
Nederlandsche beeldhouwkunst een gevoelig verlies geleden. Want niet velen in ons
vaderland gaven zich aan deze kunst en niet velen gaven zich als Charles van Wijk,
zoo eerlijk en gevoelig, zoo bewogen door overgave van ziel en zoo geschraagd door
ambachtelijke bekwaamheid.

CHARLES VAN WIJK

†, NAAR EEN TEEKENING VAN H.J. HAVERMAN.

Charles Hendrik Marie van Wijk is slechts 42 jaren oud geworden. Het vele, dat
hij nog te zeggen had, is onuitgesproken gebleven; als een kunstenaar, die nog een
leven vóór zich had vol schoone beloften, is hij heengegaan.
Van Wijk werd in 1875 te 's Gravenhage geboren, en hij had het groote geluk, dat
zijn vader een zeer bekwaam brons- en kopergieter was.
Zestien jaar oud kwam de jonge van Wijk daar in de werkplaats en leerde de
metaalbewerking; ook het modelleeren, ciseleeren en drijven. Bij zijn vader legde
van Wijk aldus de technische grondslagen voor zijn later kunstenaarschap en met
groote toewijding maakte hij zich dit toch zoo mooie handwerk eigen. Maar van
Wijk voelde ándere dingen in zich; de behoefte groeide om zèlf vormen te scheppen:
zoo kwam hij er toe klei te boetseeren. Het bleek, dat er een beeldhouwer in den
jongen zat, en de vader zorgde, dat zijn zoon dien aanleg kon ontwikkelen. Op de
Haagsche Academie van Beeldende Kunsten volgde de jonge Charles o.a. de lessen
van Lacomblé en Kerling en maakte reeds op 17-jarigen leeftijd enkele borstbeelden,
die de aandacht trokken. Om ook het gieten van beelden te leeren, toog hij naar Parijs.
Wellicht heeft echter niets een zoo machtigen invloed op hem uitgeoefend als een
reis naar Brussel, waar hij de vriendschap genoot van Constantin Meunier, Jef
Lambeaux en Van der Stappen. De bewondering voor de werken dezer meesters
heeft van Wijk sterk aangegrepen, en duidelijk is die invloed in zijn latere werk te
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zien. Door hen leerde hij de schoonheid kennen van het werkende, zwoegende volk,
de grootschheid van hen, die de rijkdom der wereld scheppen: de boeren, de visschers,
de mijnwerkers. Die Belgische invloed is goed te zien in ‘Op weg naar huis’, het
brons, waarvan wij hierbij een afbeelding geven. Maar bovenal spreekt
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hierin de eerlijke innigheid, die van Wijk in zijn klein beeldhouwwerk wist te leggen.

‘OP WEG NAAR HUIS’, NAAR EEN BRONS VAN CHARLES VAN WIJK.

Na zijne korte Brusselsche reis ging hij op raad van kunstbroeders naar de Veluwe
en daar bestudeerde hij de te velde werkende mannen en vrouwen, de zaaiers en
oogsters in het open hemel-licht. Daar ook voelde hij het onderscheid tusschen
atelier-pose en natuur en begreep hij, dat de taak van den beeldhouwer niet alleen
bestaat in het zuiver weergeven der natuurlijke vormen, maar ook - en vooral - in
het uitbeelden van de groote gedachten der menschheid.
Met alle energie toog van Wijk aan den nieuwen arbeid en op zijn manier vertelde
hij het groote, breede epos van het land en degenen, die daar hun brood verdienen,
menschen en dieren. Zoo beeldde hij mannen, die aan 't werk gaan of moe terugkeeren,
de moeders met kinderen, de schaapherders, de soepele, stoere kracht der trekossen,
de droefheid van een afgeleefd paard.
Een van zijn beste borstbeelden is dat van H.W. Mesdag, dat een schoone
herinnering aan dezen schilder blijft.
Naast dit kleine beeldhouwwerk staan enkele groote stukken. Niet uitgevoerd is
het pittige ontwerp voor een Frans Halsmonument, dat met een tweeden prijs werd
bekroond. Uit zijn laatste jaren dateeren het Van 't Hoff-monument te Rotterdam en
het monument voor Willem Schürmann aldaar, het graf-monument voor Blommers
en het gedenkteeken voor de gebroeders Maris te 's-Gravenhage. Nog niet onthuld
is Van Wijk's monument voor majoor Thomson; het genoegen heeft hij nog mogen
smaken, dat zijn ontwerp voor een ruiterstandbeeld van den koningstadhouder den
eersten prijs kreeg.
Toch heeft Van Wijk in dit groote werk zich niet zoo volledig en innig uitgesproken
als in zijn kleine; dat laatste vooral zal ons een schoon bezit blijven; daarin leeft Van
Wijk als een Hollandsch kunstenaar van beteekenis.
J.S.
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Twee naaktstudies.
Er heerscht ten onzent nog steeds een zekere pruderie ten opzichte van het naakt in
de kunst zoodat ook onze tentoonstellingen over het algemeen zeer zelden schilderijen
van het naakt te zien geven. Men kent en voelt nog zoo weinig het onderscheid
tusschen het naakt om zijns zelfs wille, en de voorstelling waarvan het naaktfiguur
het onderwerp of een deel uitmaakt. Van
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daar dan ook de dikwijls groote verbolgenheid, en zelfs het verbod bij exposeeren
van beelden of schilderijen die de mensch geven zooals hij geschapen is.
Tot op zekere hoogte werd en wordt in de beeldhouwkunst de naakte mensch nog
getoloreerd, daar zij de reputatie heeft onvermijdelijk verwant te zijn aan onderwerpen
als ‘de lente’, ‘de wind’, ‘het geheim’, ‘de stilte’ enz, enz. Zonder bijgedachte echter,
alleen dan om den mooien vorm of kleur, om de contour, om de schoonheidsimpressie,
de meest zuivere kunstuiting dus, een vrouwen- of mannen-figuur te teekenen, is een
zeldzaam verschijnsel in de Hollandsche kunst en vooral in de Hollandsche prentkunst.

GEORG RUETER. NAAKTSTUDIE (LITHOGRAFIE).

Het is dan ook ten deele reeds daarom dat ik met eenige voorliefde gewag maak
van het verschijnen van een tweetal werken van grafische kunst, beide naaktstudies,
de een 'n litho van Georg Rueter, de andere een houtsnede van S.J. de Mesquita*).
Beide hebben dit gemeen, dat zij alleen gemaakt zijn om der schoonheidswille, het
zijn nòch Suzanna's, nòch odalisken, slechts ‘naaktstudies’.

S.J. DE MESQUITA. NAAKTSTUDIE (HOUTSNEDE).

*) Uitgegeven door de firma J.H. de Bois te Haarlem.
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Een ander punt van overeenkomst dat mij trof, was de zoo goed doorgevoerde
technische opvatting. De lithografische steen laat uit den aard der zaak meer
mogelijkheden toe dan het houtblok, een soepeler modelé kan men er mede bereiken
en hiernaar heeft Rueter getracht. Hij heeft geen extra kunstmiddeltjes toegepast,
alleen de steen beteekent, zooals hij dit met krijt op papier zou doen en hier en daar
wat weggeschraapt. Daardoor heeft hij een zekere zachtheid, een teerheid van materie
weten te verkrijgen, die goed aanpaste bij de vormen van 't model. Zijn opvatting
doet even denken aan Whistler of Fantin Latour, maar hoe dan ook, zij is als litho
zeer zuiver van doen.
Tegenover deze min of meer zachte steenteekening staat de, uit haar aard krachtige
positieve houtsnede van Mesquita. Hier is de houtsnee-techniek op zijn meest
eenvoudigst toegepast. Mesquita vermeed halftinten en liet de contour zich scherp
afteekenen tegen den zwarten fond. Ook de wijze waarop hij het zeer expressieve
gezicht behandelde is volkomen als houtsnede gezien en uitgevoerd. Zóó zelfs dat
het geen nagesneden teekening is, maar direct met mesje of burin gestoken werd.
Nu is er door deze wijze van doen iets primitiefs in gekomen wat bij de handen en
voeten misschien wat te sterk uitkomt maar waar men, het geheel beschouwende
graag over heen ziet.
De opvatting lijkt mij, zoo als zij is, volkomen juist, terwijl ik de mogelijkheid
bovendien niet uitgesloten acht om, in deze lijn blijvende, de houtsnede ook
uitvoeriger te behandelen; wellicht doet Mesquita of een ander dit nog eens een
volgende maal.
R.W.P. JR.
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Binnenhuiskunst bij Unger en van Mens te Rotterdam.
De grijze, grauwe kamers van een jaar of dertig geleden, waar geen enkele kleur in
opleefde, waar alles versmolt in een, zij het ook schoone, doffe, eentonige harmonie,
in welke iedere kleur ondergeschikt was aan het binnenzevende licht, dat de dingen
met een atmosferisch waas omhulde; deze harmonie, zoo hartstochtelijk bemind door
menschen die oud beginnen te worden, zij heeft afgedaan, waarschijnlijk wel bij
iedereen, die zijn smaak, zijn gansche bewustzijn verfrischt voelt, vernieuwd door
de jongste kunstuitingen; een kleurenfonkeling, als den bezoeker op de bovenvermelde
tentoonstelling met vreugde vervulde.
Men vond hier niet het kleurige, dikwijls n'importe comment aangewend, zooals
onlangs te Dordt in Mevrouw Wegerif's batiks, maar de vindingen van een subtielfijn
coloriet, een kleurfantast met uiterst gevoelige oogen.

GLAS IN LOOD-VENSTER. NAAR ONTWERP VAN JAAP GIDDING.

Het was naast de reeds algemeen bekende deftige schoonheid van Eisenloeffel's
bronzen, waar de kleur als een zachte bescheiden bloem in den sonoren glans van
de donkere bronskleur, in de statige omhulling van den donkeren grondvorm schuil
ging, ons als lokte en streelde. Of waar men haar groot, breed-uit in de ruimte zag
hangen aan fragiele dunne kettingen, in het donker van het brons telkens fijn en rank
gevat, een schoon silhouet vormend bij de onderlinge verhoudingen in de wijdte der
kamer. En ook waar een doorschijnende email rozet in de kap van een schemerlampje
- geel met zacht véronaise en even wat Engelsch rood - als een lichtend, zacht
intimiteit-uitstralend oog, rustig in het avondduister tot ons sprak.
Bij deze schoonheid zagen althans wij Rotterdammers voor het eerst de wollen
borduursels, door den binnenhuis-kunstenaar De Zwart ontworpen en door zijne
echtgenoote Mevrouw De Zwart-Ketjen uitgevoerd. Ik kan geen duidelijker woord
voor
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deze patronen vinden dan door ze Futuristisch te noemen. Ook is er iets van het
Perzische ornament in. De motieven, alle aan het plantenrijk ontleend, bestaan uit
eenheden van veelheden, d.w.z. dat een bloem vaak uit gecombineerde deelen van
verschillende bloemen, een blad uit veelheden van verscheidene bladen is gevormd.
Soms werd een bloem als een enkele kleurvlek met een simpel steeltje en takje op
gelijke afstanden over het vlak herhaald, soms slechts hier of daar even als
neergegooid; maar steeds op de juiste plaats. Overdacht en weloverwogen, met gevoel
voor het evenwicht, zoowel in kleur als in teekening, is dit werk altijd. Theehoezen,
taschjes zijn soms over het geheele vlak bewerkt, met een witje hier of daar als een
oog; bijna motief tegen motief aan, slechts een smal kleurlijntje van de te bewerken
zij doorlatend. Het rood van klaprozen en rozenrood, het felle rood van schminck,
korenbloemenblauw en hevig paars; de felste oranjes en geeltjes tegen zwart of
felgroen aangewerkt; al deze kleuren zijn met uiterst kleurgevoelig oog, met fijnen
smaak bijeengevoegd.
Deze kleurige voorwerpen sierden stoelen, tafels, kasten en buffetten en waren
een levendige blije noot boven het stemmig bruin der meubels van Van der Sluys.

KUSSEN, NAAR ONTWERP VAN DE ZWART. UITGEVOERD DOOR MEVROUW DE ZWART-KETJEN.

Jaap Gidding, die ook ander werk had, bekoorde met ontwerpen in gebrand glas,
welke, naast oudere gehangen, stelligen vooruitgang toonden. Zijn stijl, waarin
verbrokkeldheid, gebrek aan samenhang hinderde, heeft een omkeer ondergaan. Zijn
composities zijn breeder van bouw, grooter van lijn, er is concentratie van vizie in
gekomen. Gidding werkt met het zeer harde opalescent-glas uit Boheme, platen
gebrand glas van één kleur, in welke vlammende
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nuancen zijn; uit deze snijdt hij zijn goed geteekende vormen, die hij door
kleurvlakken omgeeft, welke harmonisch het raamoppervlak verdeelen. Een
muurvlakbekleeding van glas in eterniet gevat, maakte een zeer decoratief effect;
het gaf den indruk van bergen met bloemen, zonder dat echter één enkele natuurvorm
er in herkenbaar was; slechts de aandoening werd in levendige kleuren uitgedrukt.
A.O.

Carola Machotka. kunsthandel C.L.H. van der Linden, Amsterdam.
De kussens, doeken en borduurwerken, die wij wel als moderne Duitsche kunst of
als volkskunst gebruikt en tentoongesteld zien, zijn nagevolgd van of geïnspireerd
op Boheemsche motieven en kleuren, daar zóó geliefd, inheemsch en overgeleverd.
Aan die bonte, frissche, ietwat harde kleuren dacht ik, telkens, bij het zien van de
schilderijen dezer Boheemsche schilderes. Zij heeft blijkbaar ook te Parijs gewerkt
en heeft nu eenigen tijd in Holland doorgebracht, de kunst van beide milieu's is niet
zonder invloed op de hare gebleven. Een stuk als ‘Appels in fruitschaal’ of ‘bloemen
in grijze kan’ toont neiging naar het atmosferische, afgetoonde, zoo ook het landschap
met ‘de witte wolk’. Maar elders kan men zien hoe forsche, eenigszins elementaire
kleuren, wat men zou kunnen noemen landelijke kleuren, haar boeien; in zoo'n
gewone groene schaal waarop zij appels legt, in het blauw en een glanzend vaasje,
in de boerenboeketten die zij graag schildert. Het is gezond werk, met iets naiefs,
modern in de poging om alles tot een soort vlakken terug te brengen, zuiver door de
afwezigheid van affectatietjes en maniertjes, boeiend door het samenkomen van
gevoel voor toon en een aangeboren en uit eigen land meegenomen voorkeur voor
sterke kleurtegenstellingen, en vooral ook voor krasse omschrevenheid der kleur.
Zonderling dat al die bijeenkomende eigenschappen iets nooit verwards en slaps te
zien geven, en toch is het zoo: wij beseffen met een schilderes te doen te hebben die
al strijdende en bij het ondergaan van een evolutie van belang, toch nooit haar
evenwicht verliest. Zoo is dat landschap met de witte wolk, waarop men groene
heuvelachtige vlakken, zanderijen ziet liggen, een frisch en ook een als uiting áf
ding. Men ziet dat die wolk, die daar zoo op echt Hollandsche wijs het blauw komt
breken en die zoo zwaar aandoet, als compact, haar onbevangen oog tot zich heeft
getrokken, hoe zij door den aard van dit landschap verrast is, zoo goed als door het
gemouvementeerde van Meudon bij Parijs. Een paar figuurschilderingen toonen een
geest, die gaarne als de primitieven klaar en met aandacht de figuren uitbeeldt en
een techniek die ze als uitknipt, spits en expressief; die menschefiguren zijn niet
sterk plastisch weergegeven, wat week misschien, maar de composities doen aan als
bonte prenten, want ook hier is voorkeur voor schaterende kleuren.
C.V.
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‘HET KIND’; NAAR DE SCHILDERIJ VAN LIZZY ANSINGH. EIGENDOM VAN DEN HEER W.F. VAN HEUKELOM
TE AMSTERDAM.
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Lizzy Ansingh,
door Maria Viola.
Lizzy Ansingh, kleindochter en nicht van twee uitnemende portretschilders, heeft
haar eigenaardig talent van menschen-zien en -afbeelden van beiden: van grootvader
Schwartze en van tante Thérèse.
Lizzy heeft

LIZZY ANSINGH, NAAR EEN TEEKENING VOOR ‘ELSEVIER'S MAANDSCHRIFT’, DOOR MEVR. THÉRÈSE
VAN DUYL-SCHWARTZE.

den schilderenden grootvader niet gekend: Schwartze stierf vroeg. Maar zijn geest,
de geest van den fijnen, en zachtmoedigen romanticus hield ook na zijn dood de
zijnen samen in warme bewondering voor zijn leven-en-werk. Thérèse, de schilderes,
die vaders lessen had genoten; Georgine, de beeldhouwster, wier teedere plastiek
vaders invloed toont, - ze dankten beiden voor haar ontwikkeling het beste aan den
beminden kunstenaar die haar zoo zuiver en eenvoudig was voorgegaan. Lizzy's
moeder, jong getrouwd, heeft nooit aan kunst gedaan, maar door haar begaafde
dochter toch deel gehad aan den scheppenden geest der Schwartze's: hun gevoelige
scherpzinnigheid en intelligente fantazie.
Vader Schwartze's verbeelding ging, met de gedachte van zijn tijd, naar den bijbel
uit, naar een waardige en welstandige wedergave der gewijde historie. Thérèse's
luchtiger belangstelling ontleende aan de bijbelsche verhalen vaak de stof voor een
effectvol schilderij. Tot in Lizzy Ansingh's fantasie, mèt den zin voor het
schilderachtige harer tante, weer iets van de illuzie verscheen die de bijbelsche
landschappen van den grootvader zoo eerbiedig belichtte.
Men verhaalt van hem, hoe hij, onder den drang der omstandigheden, gaandeweg
zijn bijbelsche voorstellingen varen liet. Meer dan zijn kunst leed de kunstenaar zelve
daaronder: als van alle Hollandsche romantici lag ook Schwartze's kracht in het
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reeële, in de gevoelige weergave van het levende menschengelaat. Zijn modellen
nam hij liefst uit eigen gezin, uit den kring van verwanten en vrienden, van wier
bemind gezicht, in een atmosfeer van teedere vertrouwelijkheid, hij zijn beste
portretten maakte.
Het intieme kenmerkt het portret der Schwartze's: Thérèse en Georgine in haar
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zuiverste werk geven den mensch op de gemoedelijke manier, die bij den vader
kiesche terughouding, bij Lizzy Ansingh speelsche vrijmoedigheid, bij allen de
ingeboren distinctie doet gevoelen.
Dit speelsche, vrijmoedige, zit nog niet in het portretje, dat ze, heel jong nog, van
haar moeder maakte; het is aandachtig, nauwlettend, serieus; het is, vol teedere
genegenheid voor model-en-omgeving, zuiver en zorgzaam geschilderd; 't heeft, in
zijn fijne levendigheid, iets van den ingehouden trant van Thérèse's vroege portretten.

STILLEVEN.

Van haar leert Lizzy schilderen.
In het oude huis der Schwartze's, kalm en statig aan de stille buiging eener
oud-Amsterdamsche gracht, zit Lizzy als klein kind uren lang in tante's atelier. Ze
ziet er de schitterende portretten die tante Thérèse van de Hollandsche beaumonde
maakt: de dames in statiekleed met paarlen rond den witten hals; de mooie kinders
in 't wit met rozen in het haar en kleurige waaiers in de kleine handen. Met haar
poppen en haar prenten scharrelt ze rond in de kamers, waar het schemergroene licht
van de beschaduwde gracht allerlei moois omgloort: oude meubels en
familieportretten, sieraden en klein pronkgerief waar de tantes zuinig op zijn en een
kind niet aan mag komen. Zoo, spelend en droomend, gaan voor karakter en uitzicht
van 't omringende haar zinnen open; al de lieve, vertrouwelijke dingen doen voor
haar verrast gezicht hun zedige kleuren blinken; al de poppen waarrond ze haar
kinderlijke verzinsels spon hernemen hun rol in de spelen harer rijpende fantasie.
Zoo, zoetjes aan, mag ze zelf wat probeeren: een beetje knoeien met verf, waar
tante al gauw ernst achter voelt; voor haar tienden verjaardag zal Lizzy een klein
eigen hoekje hebben in tante's groote atelier.
Eer 't zóóver kwam was er de schooltijd met het onvermijdelijke leeren. Het
teekenen schoot er bij in. Maar de lust bleef en op haar achttiende jaar wordt Lizzy
door haar tante naar de Akademie gebracht om er de noodzakelijke studie te maken.
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Lizzy Ansingh is thans, als volleerde schilderes, tante nog heel dankbaar voor dat
wijs besluit; want de schoolsche tucht en gestadige oefening hielpen haar den
grondslag leggen tot een vrije en ongehinderde ontwikkeling van haar ingeboren
gaven. Met groote liefde spreekt ze nog van haar Akademietijd en van de lessen van
professor Dake, die haar een zoo goed en begrijpend meester was.
Na haar studie had ze het voorrecht te mogen reizen: vreemde kunst zien en
vreemde natuur genieten in gezelschap harer tante. Buitenlandsche kunststeden
werden bezocht, en in de musea genoot het jonge schilderesje van Hollandsche en
vreemde kunst, copieerend wat haar boeide. Zoo bracht ze een copie mee naar Roeland
Savery: de
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fijnen en fantasierijken hadden reeds vroeg haar liefde; zoo Breughel, Brouwer,
Steen, Terborch.

MEVROUW DE WED. E.W. ANSINGH-SCHWARTZE.

Thuis gekomen maakt ze moeders portret: haar eerste werk ter expositie; en
schildert ze de bevallige stillevens, wier eigenaardige charme de dichteres Anna
Aghina zoo geestig weergaf:
De Bijbel staat op d' oude chiffonnière;
Een deftig boek, in groen chagrijn gebonden,
Met goud bedrukt, en oud-goud op de snede. Een sierlijk-kleine, minlijke oude dame,
Precieuse hoedster van familiezeden
En waarster van beminde kostbaarheden, Hief strakjes met gevoelig-fijne ving'ren
Róód bloedkoraal omhoog van pluize watten:
Vúúrroode bloedkoraal: twee zware bellen,
Herinn'rings-dierbaar, thans niet meer te dragen...
Dáár liggen ze op d' antieke chiffonnière
Nog naast het Bijbelboek met gouden snede.

Naast de stillevens schildert ze de poppen, die stillevens zijn: bewegelooze
vertooningen, geschikt en toegespitst op het delicate kleurenspel der kostbare jurken.
In de levende menschen lokt haar het stille: de verstolen weemoedigheid van den
glimlach, de spottende vonk in den zinnenden blik: dat, wat bij langzaam en genegen
aanzien groeit aan innigheid tusschen portrettist en geportretteerde. Ook háár liefste
modellen zijn de lang- en van-nabij-gekende menschen; ze bekijkt ze zoetjes en
subtiel: de B a k e r , breed en gemoedelijk onder haar neepjescornet; K o o t j e de
eerzame kruier; de We d u w e die van beter dagen weet; de L i n n e n n a a i s t e r ,
bedaagd en zedig; de O u d e o o m , - een van haar mooiste teekeningen, - met zijn
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spotoogjes en zijn spitsen, pinteren vogelkop. Sprankelend van geest en speelsche
levendigheid zijn deze portretjes, vol delicatessen van detail, van fijntastend
zielsinzicht. Aan de geschilderde, zoo als van Coba Ritsema, van Martha van Vloten,
geeft de kleur, de vloeiende, teedere kleur een bijzondere charme: ze zijn zoo zuiver
van gelijkenis, levend en ademend in de atmosfeer van teeder welgevallen, waarmee
de schilderes ze omgaf, als met een stilte, mild van fijnroerend leven.
Zoo ook lijken de poppen, die starre stumpers, langzaam wakker te worden tot
een vreemd-gebarend bestaan, wonderlijk belast met de zonden en ondeugden der
echte menschen. Ze zijn prachtig om te zien, Lizzy's poppen, met hun ruischende
jurken en gekrulde pruiken: prinsessen en jonkers, gebiedsters en gedienstigen, wufte
markiezinnetjes en degelijke huismoeders, rechters, beulen en acteurs: een mysterieus
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volkje, een wereld vol ritselende geheimzinnigheid voor kind en kunstenaar.
In den beginne is haar poppenstuk eenvoudig: een pop, recht-staand met boos
gebaar, vermaant; de ander krimpt weg in matelooze ellende: D e B e r i s p i n g .
Maar geest en vernuft zijn aldoor gericht op zinrijker situaties en kostbaarder effect;
de pantomime wordt ingewikkelder, de figuranten talrijker; 't conflict wint, mèt de
schildering, aan diepte. Er ontstaan werken als H e t g e l e g e v a a r . De uitheemsche
acteurs betreden het tooneel: de Japansche pop, met haar bleek en ondoorgrondelijk
masker, de spokig-grimassende wajangpop. Nijd en hebzucht, schijnheiligheid en
leedvermaak spinnen hun wreede listen op het tafereel dat ze D e v e r s m a d e
b r u i d heeft genoemd.

PORTRET VAN DEN OUDEN OOM.

Telkens verandert het geval, de acteurs en heel de tooverachtige mise-en-scène.
't Gebeurt alles op Lizzy's atelier, waar, in een open muurkastje, requisieten en
vertooners rusten. Ze zitten daar zoo stil, zoo wezenloos, de dutsen, als hadden ze
nimmer meegedaan aan de booze spelletjes, die hun meesteres voor ze verzint, - mal
en zonder herinnering aan hun bijna-menschelijk lotgeval. Dan wordt het tooneel
opnieuw versierd; met de kleine grappige niemendalletjes, die de schilderes de hemel
weet waar heeft opgeschommeld: kralensnoertjes en tulen bloemen, loovertjes en
lapjes, veertjes, bonte steentjes en allerlei blinkend en ritselend gerief tooit ze de
omgeving voor het sprookje, waarin ze haar gewillige sujetten, ieder naar aard en
uitzicht, een rol toewijst.
In haar latere vertooningen doet naast de poppen allerlei gedierte mee. Vogels
heeft ze teeder en romantisch gegeven in de kleine schilderij die H e t k o e l e
p l e k j e heet: vogels, hun schoone kleuren beurend in de gulden schemering. Ze
bemint de kleurenpracht, het rijke wit en blauw en groen van uitheemsche vogels;
maar óók hun grillige vormen: het ondoorgrondelijk-wonderbare van hun verschijning
en hun vreemdbewegende grandeur. En weer worden de personages talrijker: visschen
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en hagedissen, slangen en salamanders, uilen en vleermuizen, padden en puiten,
apen, krokodillen en allerlei slag van vliegend, kronkelend en kruipend gedierte vult
het tooneel; eens zal ze de gansche Arke-Noach's noodig hebben en heel den
beestenstoet van het bijbelsche paradijs. Zal ze niet eenmaal den hof van Eden
schilderen met al de goede beesten en den goddeloozen moordenaar; of Noach, die
de dieren roept in de reddende ark; of Sint-Franciscus, predikend de vogelen, - zooals
ze 't Sint-Antonius deed, door geesten en beesten gekweld?
Want dit heeft in de musea haar luchtig-spinnende verbeelding geboeid: de kunst
der oude, fabuleerende meesters, van Jeroen Bosch en Roeland Savery, Lucas
Cranach,
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de Breughel's en Jan Mandijn; hun ontstellende tragiek en hun wonderlijke vondsten.
Ook was er een invloed van moderne romantische lectuur misschien naast dien der
oude schilderijen.
Zeker was er de ingeboren drang der Schwartze's naar illusie en droom; de drang
naar een verleden, inniger doorlicht en rijker-getooid dan eigen, nuchterder tijd, mèt
dat, wat Lizzy Ansingh geestelijk-eigens heeft: den zin tot een glimlachend
moraliseeren.
Beelden en symbolen ontleent ze daarbij aan de religieuse en moraliseerende
kunstenaars van voorheen; de ziel dier grooten heeft ze in haar fantazieën op
bijbelsche gelijkenissen en Christelijke legenden nochtans niet geraakt: de ziel van
hartstocht en mystiek, die huivert in de vizicenen van Jeroen Bosch en bidt in het
licht van Savery's paradijzen.

MEISJE MET BLOEMKRANS.

Lizzy Ansingh is een gevoelige, geestige schilderes; wat bij de oude meesters
overtuiging, klacht van bitteren zielsnood was, dat blijft bij haar weemoedig spel,
fijn-schertsend vertellen. Een mystieke ziener zou in dezen tijd immers een wonder
zijn. Het Wonder te weten en te eeren, droom en verlangen neer te dragen in reëele
vormen en als-reëel-te-aanvaarden verbeeldingen is reeds weelde genoeg om een
kunstenaarsleven te vervullen. Een harer als schilderij en verbeelding meest geslaagde
werken heet H e t K i n d . 't Heeft grootheid en geslotenheid in de samenstelling, een eigenschap, die de schilderes niet altoos in zoo rijke mate meester blijkt. Een
bleeke pop, gezeten op een rooden, staart-roerenden visch, berijdt een waterval. Het
water is een schoon duister-en-licht van lange schuimige schubben, en doovend gaat
het rood van den wentelenden gaffelstaart schuil in een diepte vol schemerend woelen.
Uit dezelfde periode is H e t v e r z o n k e n b e e l d j e : de pop, als een bleeke Ophelia,
ligt gebed in het blauw gewemel. Het water is er ijl en klaar, als van een heimelijken
vijver en vol van de wonderlijkste vegetatie's. Een koralig rif rijst met vinnige
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vertakkingen, waaruit witte starrebloemen spruiten. Er is nog een kwalachtig groeisel,
bleek-grijs met kostbare fonkelingen van edel-steenachtig groen, dat te deinen ligt
tusschen de ranken van een fijn-vertwijgden boom. Daar doorheen drijft allerlei
schemerend en wemelend vreemds: een lichtend boeket van onderzeesche leliën
ontluikt zijn teedere pracht in de dampige diepte tusschen warrig-glanzende
waterranken en zwervend wier, dat het stille beeldje beurt: hoofdje achterover,
schoone prooi voor het roode monster, 'twelk, half visch, half vlieg-
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dier, met bolle oogen en open bek komt toegeschoten door den glorenden schemer.
De kleuren van dit tafereel zijn klaar en helder, hoog- en zuiver-gestemd; na de
wolkende duisternis harer vroegere verbeeldingen zien we hier een wending naar
het lichte gamma.

‘VERSTOOTEN’. STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM.

Schitterend, rijk-getooid en toch, als geheel, minder overtuigend is het tafereel
der Z e v e n H o o f d z o n d e n : de Hoovaardij, moeder aller zonden en oorzaak van
allen val voor engelen en menschen, zit in groot ornaat ten troon, omstuwd van haar
wit-en-gouden trawanten. 't Is een schoone jonge vrouw, ruischend van zij en rijk
omhangen met paarlen en stralend sieraad. Ter weerszijden van haar wulpsch getooide
hoofd vaart een sater aan om haar de booze wenschen in te blazen en aan haar ijdele
voeten geven Gierigheid en Onkuischheid, Nijd, Gulzigheid, Gramschap en Traagheid
gretig toe aan hun gedoemden lust. Zie hoe de Nijd aanschrijdt met bleeke kaken,
azend op kwaad; de Gierigheid
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verzonken zit in 't wegen van schatten; de Traagheid, moe van niets-doen, in haar
kleed vol rijke roode bloemen zich rekt op den rug van een scharlaken kreeft. En
diep achter die glinstering van ijl-verglijdend bleek-blauw en schel-geel en
schemer-wit, achter dat ritselende flitsen als van bevende juweelen, - daar woelt een
wereld van diabolisch gespook: saterkoppen loenschen met giftigen blik,
vreemd-gevleugelde reptielen schieten aan uit het bruine duister waar een heimelijk
wuiven gaat als van zacht bewogen struisvederen, en pauwenoogen gloren als
verdoken diamant.

‘DE ZEVEN HOOFDZONDEN’. MUSEUM TE DORDRECHT.

Eenvoudiger, gemakkelijker te overzien en te dóórzien is D e K l o k . Weer de
wemelend-diepe onbestemdheid, waaruit het ronde, bleeke klokgezicht daagt met
den meedoogeloozen wijzer. Langs-onder de klok, in den schijn van haar gouden
schichten, gaat de stoet der statieuze poppen. De eene is schoon en de andere nog
schooner van nauw-levende teederheid onder het wicht der weidsche, wit-gepoederde
kapsels

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

408
met wapperende veeren en vonkende steenen bestoken.

‘DE BRON’. EIGENDOM VAN DEN HEER W. JUCHTER.

Zie hoe heur hoofdekens kostelijk zijn van hoogmoedig onverstand; hoe heur broze
lijfjes gespannen zitten in de stijve, ritselende zij. Eene is er blinkend wit met
zweemend blauw; een andere schemergrijs waarop citroengeel bloeit en een witte
gloed verglijdt van glinsterende stiksels. Zoo, als door een damp van glans, lijken
ze blijmoedig aangezweefd op de muziek harer onzichtbare voetjes, wankel van
eigen droom. Een bleef er, onwetend, wat toeven, en doet, in 't dralend voortgaan,
een gebaar van vage bangheid naar de wijzerplaat, waarboven de Dood nijdig grijnst.
Een teeder beeld van weemoedig schertsende beschouwing is deze gracieuse
doodendans der licht-voetige poppen; een oud motief, waarrond de schilderes haar
moderne gedachten spon. Ze heeft ook D e h e k s e n k e u k e n geschilderd, waar
de Booze, onsterfelijk, 's menschen onsterfelijke boosheid stookt; en de D e b r o n ,
dat zoet-lokkend droombeeld van een verbijsterden tijd, waarnaar eeuwen lang alle
harten haken. De heksenkeuken kookt en dampt met duizend dreigementen: dood
en verderf spoken er rond; maar wie tot de wonderbron komt en drinkt van haar
stralende wateren wordt dronken van jeugd en onberaden vreugde: de ouderdom
wordt jong, de leelijkheid bevallig, de zieke gezond, de eenzame ziet zich omringd
van vrienden. Als menschen met hun onleschbare lusten zijn de poppen: zoo rijk van
buiten, zoo arm van binnen; zoo ijdel van gebaar, zoo schamel van hart. Allen willen
ze hun pijn stillen aan het wonder, dat daar welt in de diepte van een tooverbosch,
lokkend onder een wolk van von-
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kende loovers. De witte stralen steigeren in 't duister en storten te loor in lange,
glinsterende droppen over den bekkenboord; de rijke jurken der pronksters strooken
den rullen grond, een witte pauw rept zich met wapperende pennen. De ijdele poppen
drinken en spillen, na den dronk, het kostbare overschot. In het diepe, rosgouden
bosch ruischt immerdoor de wondere bron....

‘HET VERZONKEN BEELDJE’. EIGENDOM VAN DEN HEER W. JUCHTER.

Is zóó het wonder der scheppende verbeelding niet: een aldoor rijzend, heimelijk
ruischen?
Moge het immer milder zingen in Lizzy Ansingh's kunst.
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Yperen, door Max Eisler.

DE LAKENHAL.

Als onschuldig slachtoffer viel tusschen de gevechtslinies in Vlaanderen het
heerlijke IJperen. Onvergetelijk blijven de herinneringen van voor den oorlog aan
deze vriendelijke en toch zoo imposante stad. En des te grooter is nu de smart over
haar verwoesting. Want wij treuren om deze stad niet alleen als kostbaar monument
eener oude en groote historie, als de woonplaats van gelukkige, bedrijvige menschen,
niet alleen om haar schatten, haar kunstwerken, haar markt en haar hallen, - wij
treuren ook om wat wij zelf verloren, om wat in onvergetelijke uren van beschouwing
en bewondering ons levend eigendom was geworden. Hoeveel armer zijn de
ontdekkers en genieters van historische kunstschatten door dezen verschrikkelijken
oorlog geworden, hoeveel is verdwenen, waarvan voor latere geslachten alleen een
bleeke, weemoedige herinnering overblijft!
Er bestaat een essentieël verschil tusschen de oude steden in de hollandsche en die
in de belgische laagvlakte. In Holland gaf men zich eeuwen lang moeite zooveel
mogelijk overeenstemming te brengen tusschen de steden in het gemeenschappelijk
vaderland, in Vlaanderen daarentegen streefde iedere stad naar een zuiver persoonlijk
karakter, de stad was individu, zoowel wat haar bouw als het leven harer inwoners
betrof. Reeds aan het eind der middeleeuwen is er in het Noorden een duidelijk
streven tot federatie der nederzettingen en landschappen waar te nemen, er is daar
een krachtiger en natuurlijker samenhang, die schitterend is uitgekomen in den strijd
tegen Spanje. In het
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Zuiden daarentegen zit het egoïsme der steden dieper, duurt langer, de idee van het
gemeenschappelijke vaderland is veel minder sterk en voorbereid, zoodat het eenige
eeuwen duurt, voor zij werkelijkheid wordt.
Men denke slechts aan den toestand in 1383! Toen waren IJperen, Brugge en Gent
onbetwistbaar de eerste steden in Vlaanderen. Onder aanvoering van Philips van
Artevelde had Gent zich met Engeland verbonden tegen zijn eigen landheer en diens
aanhangers, de burgers van Brugge - daarna trok het op met zijn buitenlandsche
bondgenoot tegen het vrije broederlijke IJperen en nam deel aan de belegering en
vernietiging van IJperen. Dat België zoo lang afhankelijk bleef van vreemde rijken
als zonder voorbeeld is in de geschiedenis, vindt stellig mede zijn oorzaak in het
eigengerechtig egoïsme zijner steden. Maar uit dezelfde bron stroomt juist die
overvloed van eigenaardig stedenschoon in het zoo lang gezegende land van
Vlaanderen. Ook de ligging van dit gewest ten opzichte van Holland: de kleine
verschuiving naar 't Zuiden en 't Westen is een der oorzaken geweest van het verschil
in karakter der steden. België grenst aan drie groote mogendheden, Duitschland,
Frankrijk, Engeland, het was en is het slagveld hunner oorlogen, het doorgangsland
der wereldgebeurtenissen - ook der economimische. Te midden van deze
onophoudelijke wrijvingen bloeiden de vlaamsche steden op, voerden successievelijk
den boventoon, verworven zich in arbeid en onderling getwist het eigen karakter,
totdat zij een speelbal werden van den terugkeerenden wereldoorlog. Vlaanderens
noodlot zijn zijn buren - Brugge, Gent en vooral IJperen kunnen daarvan vertellen.
Men ga onbevooroordeeld de geschiedenis van IJperen na. Deze plaats was de
zustersteden in de lakenindustrie voorgegaan. Reeds in 1073 was hier deze nijverheid
in bloei. De economisch sterk geworden burgerij geeft het voorbeeld in den
vrijheidsstrijd der gemeenten tegen de macht der grafelijke heeren. Vooral de wevers,
in de nijverheid en den raad het toonaangevende element, zijn ook in den politieken
strijd de eersten; uit dit gilde slaan telkens weer de hooge vlammen van het oproer.
Haar gunstige ligging maakt deze plaats al heel vroeg tot een station van het
wereldverkeer, een hoofdweg der Hansa vertakt zich van IJperen uit naar
Noord-Frankrijk en Londen. Reeds in 't begin der 13e eeuw is deze stad onbetwistbaar
de eerste in Vlaanderen; omstreeks 1250 moet zij 200.000 inwoners gehad hebben;
4000 weefgetouwen waren toen aan 't werk. De mare van de macht harer burgerschap
drong als een sprookje tot in de armere streken van Europa door. Daar overvalt deze
stralend gelukkige stad honderd jaar later de groote pest, de D o o d v a n I J p e r e n .
In de galerij van de lakenhal heeft het krachtige penseel van Ferdinand Pauwels de
schrik van dat jaar, die nooit weer uit de herinnering van het volk verdween, in beeld
gebracht: de straat is met lijken bezaaid, een man baant zich een weg door de
griezelige menigte, zijn opgeheven hand zwaait met een bel, die zijn medeburgers
oproept hun dooden op de klaarstaande karren te laden. Dit was het begin van het
einde. Duizende werkzame handen zijn verloren gegaan; verzwakt ziet de stad de
onderlinge burgertwisten, die weer beginnen, de vijandigheden van het naijverige
Gent en den aanval van het buitenland tegemoet. Nadat zij gedurende drie eeuwen
haar rol in den opbloeienden wereldhandel heeft gespeeld, wordt zij nu voor de eerste
maal ook in den wereldstrijd meegesleept, die ten slotte haar ondergang zou
veroorzaken. In den strijd tusschen Paus Clemens VII en Urbanus VI had de graaf
van Vlaanderen partij gekozen voor den eerste en IJperen gedwongen hem te volgen,
terwijl de Engelschen gezamelijk met de burgers van Gent, zich aan de zijde van
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Urbanus hadden geschaard. Het wordt een bloedig spel met blinde kaarten. De ware
oorzaken
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zitten dieper, de vijandelijke tegenstellingen waren lang voorbereid, nu bracht een
welkome aanleiding ze openlijk tot uitbarsting. De Gentenaren hadden van oudsher
den stadgraaf onbuigzamen tegenstand geboden, ze hadden een verbond met vreemde
mogendheden niet gevreesd en zij waren de hardnekkigste concurrenten der
lakenwevers van IJperen. De Engelschen echter zagen de kans gunstig, om aan den
handel van Londen het overwicht op de Europeesche markt te verzekeren. Op den
9en Juni begint de belegering. Moeielijke weken zijn het, die nu komen, maar de
door arbeid gestaalde burgerhand slaat met succes den veroveraar terug.
Onoverwonnen ziet de stad eindelijk de vijandelijke legers aftrekken. Buiten voor
de poort waren de open wijken met werkplaatsen stukgeschoten, de raad der gemeente
belette uit oorlogstechnische overwegingen den wederopbouw, de grootste massa
der wevergezellen trok weg naar Holland en Engeland, waar ze met open armen
ontvangen werden. Die vreemde landen wonnen aan macht en welstand, wat voor
IJperen onherroepelijk verloren ging. De bloeitijd van IJperen begon zeldzaam vroeg,
groeide snel en brak plotseling af. Zulk een snelle ontwikkelingsgang en daling is
zonder voorbeeld.

HET ZOOGENAAMDE ‘NIEUWE WERK’.

Later leeft de stad eigenlijk maar een armzalig droomleven, een droom van haar
eigen groot verleden. Zonder kracht en lust om verder deel te nemen aan de
gebeurtenissen, groote en kleine, om haar heen, wordt zij toch telkens weer door
haar geographische ligging als onschuldig slachtoffer meegesleept in de verschillende
oorlogen. In het laatste deel der zestiende eeuw woedt hier de storm van den
vrijheidsoorlog der
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Nederlanden tegen Spanje. Zwaar geteisterd door de verwoestingen der
beeldenstormers, dan weer onbarmhartig geplunderd door de troepen van Alva,
eindelijk een buit der Geuzen, geeft ten slotte het jaar 1584, de intocht van den
Spaanschen stadhouder Alexander Farnese na een belegering van acht maanden, den
doodsteek. Met wreede afpersingen vieren de overwinnaars hun duur gekocht succes
in de half leege, machtelooze stad, die nu, dieper dan ooit gezonken, nog maar een
paar honderd inwoners heeft. En tegen dit volkomen ontzenuwde lichaam richten de
Franschen in de volgende twee eeuwen voortdurend hun aanvallen. Tot 1678 werd
IJperen viermaal door den eenen of den anderen veroveraar genomen; ten slotte blijft
het tot 1715 bij Frankrijk. Het verdrag van Rastadt brengt IJperen aan Oostenrijk.
Dan volgen rustige jaren, totdat de Fransche republiek en later het keizerschap van
Napoleon Vlaanderen in bezit neemt. Maar eindelijk slaat ook voor dit land het uur
der vrijheid. Sedert het Weener congres vereenigd met Holland, weet België in 1830
zijn zelfstandigheid te veroveren. Dit wordt voor de steden de bron voor een nieuwen
vollen bloei. Ook IJperen neemt daaraan deel, op bescheiden schaal - bijna 18.000
inwoners komen hier weer bij elkaar, - toch blijft het een kleine stad, het speelt slechts
een ondergeschikte rol in het groote, moderne industrieleven van België; inplaats
van haar vroegere majesteit heeft zij nu iets zonnigs, vroolijks, iets peinzends in haar
uiterlijk gekregen. Tot het noodlottige jaar 1914! Toen werd zij het slachtoffer van
den verschrikkelijksten wereldoorlog.

DE CONCIERGERIE.

Van deze geschiedenis, maar niet van haar verval, van haar sterken, trotschen,
helaas
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korten bloeitijd, die in 1383 al uit was, sprak voor den oorlog het stadbeeld van
IJperen in onvergetelijke taal. Want de oude grondvesten stonden nog. Het lange
tijdperk van zwakker leven had genoeg gehad aan het overgeleverde en had noch
lust noch kracht betoond de oude gebouwen door nieuwere en andere te vervangen.
Het stelde zich tevreden met minder belangrijke toevoegsels. En dus was het hier te
danken aan de bloedeloosheid der latere eeuwen, dat het beeld der oude stad zoo
prachtig behouden was gebleven als bijna nergens anders. Het bijzondere van dit
geval is namelijk, dat hier een latere beperktere vorm van leven zich blijmoedig had
ingeleefd in het monumentale kleed van een eigen groot verleden.

ST. MARTINUS.

Evenals elders in scheppingen der middeleeuwsche bouwkunst concentreert zich
ook hier op de markt, de Groote Plaats, het leven der oude stad; die markt is de spiegel
van haar ziel.*) Hier is niets wat daar mee geen verband houdt, niets onbelangrijks,
de wortels van haar organisme worden hier bloot gelegd en met volmaakte kunst in
beeld gebracht. Het is het monument van de burgerij in haar opperste kracht en
zelfbewustzijn. Op deze markt loopen alle straten uit, er is nergens in de stad een
plein, wat met haar te vergelijken is in uitgestrektheid, beteekenis en schoonheid der
architectuur; die markt is als 't ware het breede accoord waarin alle architectonische
motieven uit de overige wijken samensmelten. Zij moet ons uitgangspunt zijn, willen
wij al het andere begrijpen en de doorloopende lijn vinden in dit bont geheel.
Men moet dit pronkjuweel van burgerlijke bouwkunst, dit welsprekend donument
der IJpersche beschavingsgeschiedenis op alle wijzen zien te naderen om het in zijn
volheid te genieten, en daarom beginnen haar als geheel te zien op een afstand, zoodat
men een indruk van het complex krijgt. Van het station komend gaat men door de
Boterstraat naar het smalle plein dat voor de groote Markt ligt. Rechts ziet men het
eerst de oude vleeschhal met haar fijne, welbekende vormen, links treft ons het front
*) Dit, en het volgende, werd in 1914, vóór den oorlog, geschreven.
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en de toren van de lakenhal als iets overweldigends, dat wij nooit vroeger zagen. De
pleinmuur daar tegenover wijkt dan naar achteren, zoodat men een zekere beklemdheid
die men aanvankelijk gevoelde, kwijtraakt en vol bewondering het vriendelijk gracieus
gebouwde ‘Nieuwe Werk’ ontdekt; dit staat dicht naast de enorme dobbelsteen van
de lakenhal. Bogen van lichte spanning doen zich voor ons open en noodigen ons
uit verder te wandelen, niet te blijven staan voor wij de geheele pracht met één
rijkeren, alomvattenden blik kunnen opnemen. En zoo komen we vanzelf aan het
hospitaal Nôtre-Dame. Nu wordt de markt ook aan
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den linkerkant breeder, buigt om de hoekzuil van den booghal van 't Nieuwe Werk
en dan stroomt het teere zonlicht van Vlaanderen, door een sluier van nevel lieflijk
getemperd, in een wijde bedding. Bijna nooit hebben we binnen den kring van een
oude stad een plein van zulk een macht gevonden. En 't is alsof de zon zelf, de zon
die door de nevels breekt, ons dezen weg heeft gewezen.
Maar als we ons omkeeren, weten we beter. Want nu eerst hebben we den
onvergetelijken blik over het geheel; vóór ons helder verlicht de groote open ruimte,
't geweldige piedestal vanal die prachtgebouwen, die elkaar ginds schier verdringen
en eerst op dezen afstand in hun betooverende rhytmiek vol tot hun recht komen. In
den rechterhoek van het plein, die wat achteruit wijkt, zien we nu ook tusschen de
breede gevels der burgerhuizen ingedrukt de veelbelovende smalle zijkant van een
oud huis, waarvan het front tot een ander plein of straat moet behooren, de gevel van
de conciergerie. Rechthoekig daarop staat het vroolijke Nieuwe Werk, waarvan de
voorgevel nu geheel voor ons open ligt. Waar deze twee gebouwen aan elkaar grenzen
steekt het geweldig schip van een kerk er boven uit met een spits siertorentje en
daarachter weer een massale torenstomp. Het is Sint Martinus, de kathedraal van
IJperen.

DE VLEESCHHAL.

Een slank kerktorentje, als 't ware geperst tusschen het Nieuwe Werk en de
Lakenhal wedijvert spelenderwijs met de buurttorens, een ernstiger concurrent is de
massieve kubus van de Lakenhal en dan overwint met koele, eigengerechtige
hooghartigheid ginds het belfort, het fiere symbool der oude burgermacht, IJperens
onvergetelijke campanile. Nu eerst overzien we de schoonheid van het geheel. Wij
begrijpen van welke middelen de kunst zich hier bedient, om den harmonischen
bouw van deze markt tot stand te brengen, hoe eeuwenlang afmetingen en
verhoudingen hier bewust met elkaar in harmonie zijn gebracht, om het massale te
ontlasten, de rust te temperen, naast het grootsche het vriendelijke te brengen. En nu
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zien we ook hier, dat deze scheppingen der burgerij één zijn met het geheele
burgerlijke leven van IJperen. De orde, wier weldoende rhytmen ons oog boeien en
verrukken, is de orde van het leven zelf in deze stad. En daarom is hier kunst en
cultuur een geheel. De wevers, de leidende kern van de gilden in den bloeitijd van
IJperen, bewijzen dat zij aanspraak maken op een eerste rol, ook in het beeld van de
stad: op de groote markt zetten zij hun huis dat uitsteekt boven al de anderen in
grootte en beteekenis. Zelfs het raadhuis en de groote kerk komen door dit huis op
den achtergrond. En z i j n
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wacht- en klokkentoren verkondigen hoe door dit gilde de burgervrijheid vorsten en
kerk overwon.
En nu wordt de beteekenis van ieder der gebouwen afzonderlijk ons duidelijk.
Allereerst de gildehuizen; daaronder is dit der beenhouwers het mooiste. Ook elders
in de oude Nederlanden droeg het huis van dit gilde veel bij tot de versiering der
stad, maar de Vleeschhal te IJperen is toch stellig de fijnste bloem in de krans van
haar Belgische zusters. De beide onderste verdiepingen dateeren uit de 13e eeuw,
de tweede étage en de gevel zijn van vrijwat jongeren datum. Deze tweeslachtigheid
blijkt ook op andere gedeelten en verhoogt de bekoring; beneden een steensoort met
een blauweren matglans, boven oudroode tegels; gelijkvloers met de straat lage
rechthoekige vensters en deuren, op de eerste verdieping stevige spitsbogen met
gedrongen maatwerk, - de streek daarboven is minder gebroken, maar toch ook weer
versierd door tegelwerk, door fijner gesneden vlakke bogen en door de teere
schakeering der trapgevel tegen den getemperd zonnigen hemel. Hier zien we hoe
twee tijdperken der Gotische kunst hun ernst en hun sierlijkheid wisten te vereenigen,
hoe levend hun vormen in elkaar overgingen, zonder dat er ook maar iets rammelt,
hoe de opeenvolging der kleuren naar de hoogte, het grijsblauw, het roestige rood
en eindelijk het zonnige hemelsblauw niet willekeurig, maar bewust en bezonnen
gekozen werd, hoe ten slotte deze levendige wisseling van vorm en kleur te zaam
wordt gebonden door de gelijkmatigheid en de ijzerkleur der gesmeede muurankers.
Dit alles behoort tot het allerschoonste wat de burgerlijke schoonheidszin in het
middeleeuwsche noorden heeft voortgebracht.

DE VOORMALIGE SCHIPPERSHUIZEN AAN DE VISCHMARKT.

Op de markt te Haarlem komt de vleeschhal het meest op den voorgrond. Daar
met recht, want in het Noorden zoo rijk aan vee is de stand der beenhouwers het
fundament van 't stadsbeheer. Ook in IJperen komt hem een plaats op de markt toe,
maar hier is er toch een groote afstand tusschen den beenhouwer en den wever, die
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de macht der stad op zijn schoudersdraagt. Zijn gebouw moet boven dat der
beenhouwers uitsteken, en niet maar zoo'n beetje, maar opvallend en symbolisch,
het mag niet als zijn vis-à-vis in de rij staan met alleen zijn zijkant naar de markt
gericht, maar het moet als krachtig lichaam midden op de markt staan, heerschen en
bevelen, niet onder anderen staan, de plaats in de zon, waarop het recht heeft, naar
goedvinden in bezit nemen.
Zoo staat de Lakenhal op de Groote Markt van IJperen. Wat in andere steden de
vorst en de kerk als het voornaamste
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in de stad hebben gebouwd als symbool hunner oppermacht, wat elders het raadhuis
aan burgerlijke deftigheid vertoont, dat heeft hier de burger-wever in de stapelhal
van zijn beroemde, overal begeerde waar op grootsche manier in beeld gebracht. Zij
is het heerlijkste en schoonstbewaarde voorbeeld van haar soort in de Nederlanden
en in Europa. Omstreeks 1200 heeft Graaf Boudewijn IX van Vlaanderen den eersten
steen van den toren gelegd, na meer dan 100 jaar was het gebouw voltooid. Het front
aan de markt is 133 meter lang, de hoogte van het belfort 70. Even massaal als het
grondvlak is de middelste toren. Het lichaam echter heeft ledematen, die de zwaarte
van den romp ontlasten en in rhytmische beweging brengen. Dat zijn de forsch
omhoogstrevende klokkentorentjes, die gelijk van vorm als het ware groeien aan de
uiteinden van het haldak en aan de vier hoeken van het belfort. Met de ernstige
bezonnen vormen der vroege gotiek zijn de drie verdiepingen der hallen opgebouwd,
boven de benedenste 48 deuren evenveel spitsbogenramen in de twee bovenste
verdiepingen. Boven de middelste poort waar in den doorgang zijdelings de beide
ontvangkantoren voor de marktgelden zijn uitgespaard met luiken, die neergeklapt
tegelijkertijd als toonbanken dienst doen, rijst de geweldige wachttoren op in drie
verdiepingen, die eertijds het arsenaal, de schatkamer en het depôt der oorkonden,
de gevangenis en de woning van den torenwachter hebben bevat. Nog is het volmaakte
beeld dezer grootsche burgerlijke monumentale kunst fier genoeg, maar toch
ontbreken reeds de feestelijke teekenen van het hier karakteristieke leven. Vroeger
stonden in de bovenste verdieping van het halfrond de steenen standbeelden der
Vlaamsche graven en der voornaamste burgers van IJperen; in 1793 werden die door
den vijand vernietigd. Ook waren de daken versierd met schilderingen, zwaar
verguldsel in de reusachtige wapenschilden van de stad en van de graafschap; toen
droegen koperen adelaars den voet van den klokketoren en op zijn spits blonk de
draak, het symbool der moeilijk veroverde burgervrijheid.

MUSEUMPLEIN.
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Het ‘Nieuwe Werk’ dat in het Oosten aan de hallen grenst, vertoont al duidelijke
teekenen van de verminderde levensenergie. Voltooid volgens oudere plannen van
Jan Sporeman in 1624, valt de geschiedenis van zijn bouw al in den matteren tijd,
die volgde op den mislukten opstand tegen den Spaanschen landheer. Moge de strenge
bevalligheid van dit gebouw ook nog zoo aantrekkelijk zijn, het blijft een getuigenis
van den langzamen achteruitgang der stad, dit huis is niet autochtoon zooals zijn
buurman en
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een vreemde noot in de ernstige eenheid van het geheel der markt. Toch zal men
graag verwijlen bij deze wonderlijke verkoppeling van een monumentale gotiek met
deze sierlijke ietwat zelfingenomen renaissance, en men zal zich niet van de wijs
laten brengen door dit uitstapje in een kunst- en levenskring, die daar niet thuis zijn.
De boogopening aan het eind van den arkadengang noodigt ons uit het spoor
waarop wij van den beginne waren verder te volgen. Wij zijn op het kerkplein van
Sint Martinus.

DOORGANG ONDER HET BELFORT.

Aan den linkerkant komt het prachtige dwarsschip krachtig naar voren, rechts
loopt de massieve, sombere en verweerde façade van het stadhuis langs den achterkant
van de Lakenhal, daarna trekt weer in gindschen hoek van het plein de dartele
bekoring van een zijkant van het Nieuwe Werk onze aandacht, onder den boog door
van zijn benedenste verdieping hebben we het uitzicht op de aangrenzende Groote
Markt. Maar dan keert ons oog terug naar de direkte omgeving, en blijft langer rusten
op de conciergerie, die ons haar front laat zien, in ernstig bezonnen renaissancestijl
gebouwd. En daarnaast verrukken ons twee gevels van woonhuizen uit denzelfden
tijd dateerend; zij vormen een kostelijk einddoel voor onzen rondzwervenden blik.
Lichter en levendiger, maar minder rijk en groot dan het plein dat wij verlieten, is
dit hier; een vriendelijke vereeniging van kerk, raad en welgestelde burgerij vormt
zijn omtrek, het gras dat overal tusschendoor groeit verhoogt de bekoring van 't
geheel. Maar energie en levenskracht zullen zich toch verfrisschen aan de Groote
Markt daarnaast en hier, uit het vreedzame velerlei op dit plein, den zwakkeren
polsslag van den lateren tijd vernemen.
De St. Martinuskerk werd in 1073 gesticht Na het staken van den oorspronkelijken
bouw begon in de 13e eeuw de nieuwe, het koor werd in 1221, lang- en dwarsschip
in 1254 voltooid, in plaats van den in 1433 ingestorte toren bouwde Martin Uytenhove
een nieuwe van 57 meter hoog; verder dan dezen halfvoltooiden toestand kwam de
kerk ook later niet; de kapel van de pastorie draagt het jaartal 1622. Uit deze nuchtere
data kan men allerlei belangrijke gevolgtrekkingen maken; dat in den krachtigen
eersten tijd de grond werd gelegd van de grootste gebouwen in de stad, n.l. de lakenhal
en de hoofdkerk, dat dan in de eeuw van de oorlogen met Spanje de torenbouw
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onderbroken werd en dat later het slappere stadsbestuur noch den wil noch de
middelen had om het vroeger aangevangene tot een goed eind te brengen, dat ten
slotte juist de kerk alle phasen van de geschiedenis der stad meemaakte en symbolisch
heeft belichaamd in haar bouw. Het geheel doet ons toch als iets machtigs en zelfs
bijna harmonisch aan door zijn sprekende en edele proporties, maar welk een afstand
tusschen dat dwarsschip uit den grooten, mannelijken tijd der stad en die kapel uit
den bloedeloozen natijd, die volgde op het laatste verzet tegen den vreemden
overheerscher! Ginds is de gotische kunst aan 't werk, begint nog met een
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overgang van den romaanschen stijl, zet de middenpoort met de schitterende,
veelhoekige vensterroos daarboven en de fijne opengewerkte galerij tusschen twee
stevige zijtorentjes, laat den overstekenden gevel van het schip in twee lage zijgevels
met spitsbogendeuren en ronde vensters afloopen, construeert de steunpilaren en
bogen met doelbewuste zuiverheid en sluit den rijkdom harer motieven af in het
laatgotische snijwerk der hoofddeur, - hier, in de kapel, is een nuchtere herhaling
van overgeleverde formules, zonder oorspronkelijkheid, flauw en mat als de geest
van het toenmalige stadsleven.
Wat buiten deze twee pleinen ligt, kan ons geen verrassingen meer brengen, maar
versterkt ons alleen nog in ons oordeel. Iets ongewoons is alleen nog de voortdurende,
buitengewoon ruime aanleg der overige stadsgedeelten, de vele pleinen, de breede
rechte straten, die toch sedert de oudste tijden nauwelijks veranderd zijn. Wij zoeken
naar de oorzaak van dit verschijnsel. Op de veemarkt staat het gildehuis der schippers
met alle emblemen der scheepvaart, maar zonder het water, dat toch de plaats van
dit huis had moeten aanwijzen. Oude stadsplannen in overvloed aanwezig in de
collecties der vleeschhal, geven hier de verklaring: vroeger liep de IJperlee, met
verscheiden zijkanalen, open door de stad; een hoofdarm liep naar de Groote Markt
vlak langs den voet der St. Martinuskerk, ging langs het bordes der lakenhal en droeg
daar de zware vracht van zijn schepen met wol heen. Later werd de rivier door
gewelven verborgen, de grachten zijn tot straten geworden en de breedte daarvan
werd gevoegd bij het terrein der pleinen en straten. Veel van het leven en de drukte,
veel van het liefelijke der kaden, waar in de even bewogen waterspiegel de magazijnen
en woonhuizen hun droomend beeld zagen is daardoor verlorengegaan, maar daarvoor
stelde ons de vroolijke zonnige ruimte op vele wijzen schadeloos.

HOUTEN HUIS AAN DE ZILLERPOORT.

En ook wanneer wij op deze wandelingen door de zonnige straten van IJperen
alleen naar het werkelijk mooie zoeken vinden we allerlei bijzondere schoonheden:
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de klokkentoren van den St. Pieter, die wel lijkt op die van het belfort, met het oude
ronde boogportaal aan zijn voet, het hospice Belle in de Rijsselsche straat met zijn
sierlijke, nieuw gotische façade, het imposante huis van Mergelijnck in de
Uitdragersstraat, dat de bewegelijke pracht van zijn binnenversiering in den stijl van
Lodewijk XVI een beetje eigenaardig in dezen ernstiger bodem verplant heeft, zijn
voorname tuin met de verrukkelijke steenen
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vaas omwonden door snoeren vruchten - men zegt dat Rubens die ontworpen heeft
- en zoo is er nog veel anders. Maar kenmerkend voor de herinnering aan het geheel
zijn deze details niet, omdat zij meestal niet volkomen harmoniëeren met het beeld
van de Burgermarkt en het Kerkplein. Wel is dit het geval met de burgerhuizen, die
wij overal verspreid tegenkomen. Want ook zij hebben dat inheemsche cachet en
bewaren in den rijkdom hunner motieven die beginnen met de gotiek en eindigen
met de hier al bijna barokke laat-renaissance, het gemeenschappelijke kenmerk van
den natuurlijken levensechten groei. Van het oude gotische huis aan de Rijsselsche
poort tot aan de groep in de Dixmuiderstraat, waar allerlei bouwtijdperken elkaar
gezellig rendez-vous schijnen gegeven te hebben, strekt zich die keten uit der
symbolen van burgerlijke eenheid en trots. Hout, tegels en steen wisselen elkaar af,
de gevels aan de straat zijn recht of getrapt of van een krul voorzien, naast spits
toeloopende boogvensters zijn er ook vlakke of kielvormige, de blinde
venstergedeelten zijn dikwijls opgevuld door schelp- en waaierversieringen, ten slotte
zijn er aan ieder huis oudere origineele dingen: een afdak boven de ingangspoort,
een robust kozijn of een krachtig naar voren springende stoep. Het is het IJperen, de
burgerstad, die op de Groote Markt en in haar straten éénzelfde taal spreekt, oprecht,
onverbloemd, - niet alleen in haar bouwwerken. Zelfs de namen der straten en pleinen
hebben een typische beteekenis. Daar is een vee-, een houtmarkt, een boter- en klaveren moestuin, een lombard- en een uitdragersstraat en de straten die door hun naam
de richting naar Rijssel en Dixmuiden aanwijzen. Geen leege, hier niet thuishoorende
persoonsnamen, ook hier is alles inheemsch, nog vol van het oudsteedsche leven.

DE ZOOGENAAMDE RUBENSVAAS OP DEN BINNENPLAATS VAN HET HOTEL ‘MERGELIJNCK’.

Slechts weinig uit de binnenhuizen en hun kunstschatten is ons bijgebleven door
zijn belangrijkheid. Het levensboek van deze plaats was te vroeg gesloten, zij had
in deze korte spanne van haar bloei te veel nuttigs en noodigs te verrichten dan dat
ze ook nog had kunnen toekomen aan het verzamelen van verplaatsbare
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kunstvoorwerpen. Dat de stad er later een eer in stelde zijn renommée als kunststad
op kosten der waarheid te
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vergrooten en aan den voorganger der gebroeders van Eijck, Melchior Broederlam,
een ex-voto in het hospice Belle, aan de groote broeders zelf een vleugelaltaar en
een ‘belegering van IJperen’ aan Frans Hals toeschreef, dat moet men als een uiting
van plaatselijken trots niet al te hoog opnemen.

KOORBANK IN DE ST. MARTINUS.

Hoe 't ook zij, de stad biedt in ieder geval de gelegenheid twee interessante al is 't
dan ook niet eersterangs schilders te leeren kennen: den leerling van Rubens J a n
T h o m a s , die de ondervindingen in de werkplaats van den meester opgedaan met
die van Jordaens en van Dijck tot een vlotte conventioneele kunst heeft verbonden,
en dan C a r e l v a n I J p e r e n , den leerling van Tintoretto, die door het
schildersboek van Carel van Mander een grooteren naam heeft gekregen dan zijn
koude en nuchtere werken verdienen. Toch zijn ook hier enkele uitgelezen stukken:
allereerst de ‘Madonna in een landschap’ van het hospice Belle, met de kostelijke
diepe kleur en stemming uit de school van Jan van Eijck, de landschapschets van
Rubens en het zelfportret van Pieter Steenwijck in het museum der vleeschhal en ten
slotte de nieuwe afdeeling der wandschilderingen binnen in de lakenhal, die betrekking
hebben op de geschiedenis der stad en door Ferdinand Pauwels en den IJpenaar Louis
Delbeke geschilderd behooren tot de mooiste uitloopers der impo-
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sante historische schilderschool van België in de 19e eeuw.
De schat van sculpturen in de kathedraal van St. Martinus, het prachtige
koorgestoelte van den IJpenaar Taillebert, wiens naam welluidend en bekend is
geworden door het beroemde koor van Dixmuiden, de kansel, rijk en toch zonder
overdaad versierd met figuren en het koperen hek in de kapel met zijn fijne albasten
beeldjes, dragen er het hunne toe bij om de stedelijke verzamelingen kostbaar te
maken.
Maar ook hier weer blijkt de handwerkkunst de voornaamste. Zij staat nader bij
het leven der stad. In de bovenverdieping van de vleeschhal vindt men dit
ouderwetsche huisraad, de stadplannen, teekeningen, oorkonden, kisten en kasten,
aardewerk en smeedijzer. En zoo vinden we hier nog eens het levensbeeld van IJperen,
van den bezigen, werkzamen, prachtlievenden ernstigen en feestelijken eersten tijd
der stad terug in den spiegel van het handwerk.
Wat wij op onze wandeling onder den blauwen hemel zagen en voelden, zien en
voelen we hier weer in den schemer van oude kamers, minder trotsch en beheerschend,
maar zuiverder, onaangetast door den modernen tijd.
En de lust ontwaakt den druk van het overleefde te ontvluchten, de ketenen van
het al te ernstige af te schudden en den vrijen zegen van het Vlaamsche landschap
op te zoeken. Wij zullen hem vinden. Vlak bij de stadsgrens ligt het landschap in al
zijn pracht voor ons. Wel staan hier nog de oude stadspoorten en op een plaats van
de stadsmuur passeeren wij de plaats van het nu vervallen grafelijk kasteel. Maar de
vestingwerken met den wal- en grachtenring zijn geslecht en hier juist breekt het
zonnige Vlaamsche landschap zich baan. Een gordel van parken groent rondom de
stad, uit groote grasvelden rijzen prachtige boomen, op goeden afstand van elkaar
geplant, in de schaduw hunner weelderige kronen staat het zwartgroene water van
de gracht. Vrij dringt de blik door in de vruchtbare vlakte, over wilgen en velden tot
aan den voet van den Kemmeler berg.
En bij het zien van al dezen overvloed begrijpen wij, dat het ten slotte toch de
nooit opdrogende bronnen van dit gezegend land zijn geweest, die hier steden hebben
gesticht; die steden mogen te gronde zijn gegaan, de bronnen blijven rijkelijk vloeien
en zullen ook in de toekomst over den vernietigenden storm van het tegenwoordige
heen, nieuw bloeiend leven te voorschijn roepen.
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Oudere Engelsche caricaturisten en illustrators,
door Cornelis Veth.
VIII.
George Cruikshank (1792-1878) als illustrator van Grimm, Scott, Dickens,
Fielding, Goldsmith, Smollett, enz. Zijn schetsboeken en almanakken,
zijn propagandistische sprookjes. Het verval zijner populariteit, zijn oude
dag en dood.

THE SICK GOOSE AND THE COUNCIL OF HEALTH. COMIC ALMANACK.

Charles Baudelaire, die zoo schitterende dingen over schilderkunst heeft gezegd
in zijn ‘Curiosités Esthétiques’, en die een bijzondere voorkeur voor de caricatuur
had, heeft als éénigen blaam tegenover veel lof over George Cruikshank (zijn vader
en broeder en ook Rowlandson schijnt Baudelaire niet goed gekend te hebben) gezegd
dat hij ‘dikwijls meer geweest is een man van geest, die zich laat gaan, dan kunstenaar,
kortom niet altijd concientieus genoeg teekent. Men zou zeggen dat hij, bij het
behagen dat hij erin schept zich aan zijn wonderbaarlijke verbeelding over te geven,
wel eens vergeet om zijn personages te bedenken met voldoende vermogen om te
leven.... Deze geheele kleine wereld rumoert, windt zich op, en gaat te keer met een
onzegbare verwoedheid, zonder zich er te veel om te bekommeren
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of hun leden wel op de goede plaats zitten. Het zijn al te vaak maar menschverzinsels
die zich redden zoo goed en zoo kwaad ze kunnen’.
Op die gebreken van George Cruikshank zal ik straks terugkomen, maar nog wil
ik even het beeld, dat Baudelaire van hem geeft, nader bezien. Hij noemt Cruikshank
vooral groot in het groteske, en bepaalt nader dat groteske bij hem als te bestaan in
‘de uitbundige heftigheid’ in gebaar en beweging, en het explosieve van de
uitdrukking.
Het komt mij voor dat Baudelaire hier den enorm veelzijdigen teekenaar te zeer
van één kant bekijkt, misschien slechts een deel van zijn werk gekend heeft. De
uitgelaten caricaturist, dien hij hier beschrijft, bestaat, maar hij is niet de geheele
teekenaar, en zelfs niet de geheele humorist. Ook Thackeray's uitspraak, dat men
niet moet glimlachen bij Cruikshank, maar hardop lachen, is een slechts betrekkelijk
juiste. Men zou in dien trant doorgaande kunnen beweren, dat deze teekenaar in zijn
illustratie van de meer tragische momenten bij zijn schrijvers, steeds naar het
melo-dramatische neigt. Er is wel degelijk een stiller, zachter humorist in hem (en
dan is hij de eerste, en verbreekt een traditie) en ook een fijner dramaturg. Bovendien
is de mimiek bij hem over het algemeen minder woest dan bij Rowlandson. Ik kan
de definitie van Baudelaire dus niet heel gelukkig vinden en voor mij ligt het verschil
tusschen George en zijn voorgangers vooral daarin, dat hij meer geconcentreerd,
intiemer, meer stemmingskunstenaar is dan zij.
Maar de beschuldiging die Baudelaire uitspreekt, te midden, nog eens, van een
rijkdom van loftuitingen aan zijn geest en verbeelding, is ook niet volkomen verdiend.
Men kan den man die, vooral in die tweede, ongekend vruchtbare periode van zijn
werk, in elk detail dat hij teekent van een buitengewone zorgvuldigheid blijk geeft,
die nooit één onderdeel voor het groote effect verwaarloost, zelfs waar dit effect het
hevigst is, niet een teekenaar met te weinig conscientie noemen, men kan hem, met
zijn rake karakteristiek zelfs geen zwak teekenaar noemen. Niettemin heeft Cruikshank
zonderlinge.... afwijkingen als teekenaar; men heeft er veel over geschreven en veel
nadruk opgelegd, en zij zijn natuurlijk uitgespeeld in den tijd toen een andere, meer
wetenschappelijk onderlegde school van illustrators opkwam. Het is inderdaad vooral
in zijn menschfiguren dat somtijds - maar ook werkelijk slechts sporadisch - die
gebreken aan te wijzen zijn en zelfs wel heel hinderlijk kunnen wezen. Hij is door
gewoonte en aanleg een teekenaar op kleine schaal; de boeken die hij illustreerde
waren octavo-deelen en de prent zelden meer dan drievierde van de bladzij. Op
grooter formaat liet zijn zin voor organisme hem wel in den steek, en de
menschenfiguur wordt slap en onbelangrijk. In de typen van minder sterk-uitgesproken
personages, de helden van romans bijvoorbeeld, is hij vaak onuitstaanbaar saai; mooie
meisjes kon hij maar zelden creëeren (een tekortkoming van ondergeschikt belang
die hem natuurlijk veel is nagehouden) en zijn kinderen zijn meestal even weinig
aantrekkelijk als die van onze oud-hollandsche kleinmeesters, waar tegenover dan
weer staat dat zij dikwijls onuitsprekelijk grappig zijn. Als teekenaar van het volk,
den kleinen man, en van den burger uit zijn eigen dagen was hij onovertroffen, maar
de ‘heer’ en de ‘dame’ kent hij slechts, gestoken in het weelderige barokcostuum
van de achttiende eeuw. Zijn manierismen - het zijn er slechts enkele - zijn pijnlijker
dan die van Rowlandson, omdat zij niet de minder mooie uitingen zijn van een
roekelooze virtuositeit en overmoedige vlotheid, maar een kinderachtigen, zelfs
ietwat stompen indruk maken: deze Homerus valt te onverwachts, te zielig, op zoo
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wezenlooze, veel te langgerekte
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GEORGE CRUIKSHANK. ILLUSTRATIES.
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gezichten, de met de etsnaald neergezette profielen vertoonen in hun scherpe lijnen
soms geen leven, de vrouwen zijn vaak popperig, hebben onmogelijke middels,
onmogelijke voeten en monsterlijke coiffures. Ruskin achtte het een ongeluk, dat hij
zooveel sentimenteele boevenverhalen zooals ze in dien tijd in zwang waren, heeft
moeten illustreeren, en stellig is in veel van zijn ‘verrajers’typen iets naar
tooneelmatigs, bijvoorbeeld de figuur van den arglistigen Spaanschen gezant Renard
in het overigens zoo uitstekend geïllustreerd ‘Tower of London’ van Harrison
Ainsworth is een marqué van de grofste soort; de schmink zit er duimen dik op. Een
andere fout van hem is de nog van Hogarth, en over Hogarth heen van de Hollandsche
graveurs als Romein de Hooghe stammende overlading met onnoodig toepasselijke
attributen, een ‘über-illustrieren’ van de gevallen, dat afleidt en de stemming verstoort
inplaats van ze te verhoogen, doch dit is iets, waaraan hij zich minder bezondigt dan
zijn voorgangers, vooral sedert hij boek-illustrator werd. Soms zoekt hij het te zeer
in veelheid, en overlading ook bij de eigenlijke handeling, en te vaak is ook die
handeling te zeer gedemonstreerd, te opzettelijk; hij componeert dan als de regisseur
van een tooneelvertooning, laat alles al te duidelijk zien, denkt minder aan
natuurlijkheid en ongedwongenheid dan aan nadruk en nog eens nadruk. Ook in het
pathetische is hij meestal meer vertellend dan plastisch-dramatisch als bijvoorbeeld
Daumier, en als men aan de vlotheid en wijdschheid der schikking denkt die Doré
nooit verlaat, wordt Cruikshank daarnaast angstvalliger, precieser, al is hij ook tevens
minder rethorisch en fijner. Inderdaad zijn veel van zijn gebreken ‘défauts de ses
qualités’ - andere komen slechts sporadisch voor en in werk dat gemaakt werd op
een leeftijd (daaraan wordt dan zelden gedacht) waarop weinige menschen zich op
hun hoogste kracht handhaven. Maar men moet dezen teekenaar, gelijk zijn recht is,
beoordeelen niet naar zijn zwakte, maar naar zijn beste werk; er is waarlijk genoeg.
Er is misschien geen illustrator, van wien men meer en meerderlei werk moet zien,
om te weten waartoe hij in staat is. Wie Doré's Contes Drolatiques (Balzac) en Don
Quichote kent, kan, hoewel natuurlijk andere werken hem nog allerlei variatie en
genieting kunnen verschaffen, den caricaturist, den fantast, den realist, compositeur
en visionnair dien hij altijd weer zal ontmoeten, reeds voorzien. Er zijn recepten,
vele recepten en eigene, maar niettemin nawijsbare die men telkens weer ziet gebruikt.
De typen, hoe geniaal ook gevonden, zijn zelden ontdekkingen. Hij is een genie, dat
zich exploiteert, maar zich niet herziet. Zelfs zijn machtige architecturale
verbeeldingen, zijn landschapvisioenen, zijn wolkenpanorama's komen terug. Het
zou misschien onmogelijk zijn zóó vruchtbaar te wezen en zóó vlot, zonder dat, maar
er i s iets als schablone in de verbeeldingswereld van Doré. Zijn groote figuren (ook
hij is het grootst op wat kleiner schaal) zijn minder foutief, minder slap dan die van
Cruikshank, doch nog wel zoo leeg; hij is de dupe, maar al te vaak, van een te
gemakkelijk voorstellingsvermogen. Bovendien ligt het groteske bij hem, hoe prachtig
onwezenlijk en hoe grimmig-bizar het ook vaak aandoet, vooral in uiterlijkheden,
het zijn gemaskerde en gecostumeerde groepen zich bewegend voor een grootsch
décor, welke hij uit de mouw schudt. Bij Cruikshank is, wanneer men zijn beste werk
- en nog eens, ook dit is reeds omvangrijk genoeg - bekijkt, waarlijk elke creatie
gevoeld, elke stemming hartgrondig meegemaakt.
Dat ik deze twee illustrators vergelijk, heeft zijn reden, en meer dan één. Zij zijn
immers de twee meest productieve van de negentiende eeuw, zij zijn beiden grooten
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populair geweest en toch ook weer onder-
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schat en miskend.

UIT ‘SCRAPS AND SKETCHES’.

Beiden hebben de illusie gehad groot schilderwerk te maken, beiden hebben daarin
gefaald. Beiden hebben eigenlijk schier alle genres aangepakt, alle stemmingen
aanvaard, en zijn toch slechts algemeen bekend door een deel van hun werk. Men
moet Doré's Londres kennen om te weten, hoe hij vooral in de strafpathetische prent
van de binnenplaats eener gevangenis (door Vincent van Gogh geinterpreteerd) diep
kon zijn van ingehouden meewarigheid, en zijn Versailles in 1871 om te weten hoe
scherp-critisch hij zijn tijdgenooten zien kon, en wie kent van Cruikshank die
naief-ernstige, primitief-grootsche illustratiën van Bunyan's ‘The Pilgrim's Progress’,
hoevelen kennen zelfs de ten deele zoo ingetogen dramatische prenten van Ainsworth's
‘Tower of London’? Ziet men deze twee illustrators der romantiek zooveel mogelijk
in hun geheele oeuvre aan, dan is het merkwaardig, hoe sterke karakter-eigenschappen
hen verdeelen. Doré is de romanticus van het grootsche, breede gebaar en tegelijkertijd
van de klinkende fraze, Cruikshank is de huiselijker, de intiemer fantast, meer filosoof,
meer gevoelsmensch, vooral naïever. Is zijn verbeelding minder wijdsch, ze is ook
meer geheel overtuigd, zijn ontroering is meer gemeend. Zelfs in het grillige,
spookachtige, wilde blijft hij vertellen, maar vervalt hij daardoor wel eens in het
kinderachtige, hij vervaagt zelden tot rethoriek. In het humoristische staat Cruikshank
hoog boven Doré; deze maakte in zijn komische illustraties, voor zoover ze niet
tenminste door de apartheid en stoutheid van compositie treffend zijn, den indruk
van een acrobaat; zijn vindingen zijn cerebraal, niet gevoeld, hij gelijkt daarin iets
op den alleen-vernuftigen Grandville; men duizelt, maar men lacht niet. Op geheel
andere wijze dan Daumier, maar even goed als deze, weet Cruikshank ons te doen
groeien in zijn verrukkelijke ontdekkingen waar hij realist
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blijft, en als hij zijn verbeeldingswereld ontsluiert gelooven wij in haar en geven ons
eraan over.
Een overzicht van George Cruikshank's werkzaamheid, sedert hij de politieke
prent en het politieke pamflet vaarwel zei en zijn stijl volkomen wijzigde bij het
vervullen van zijn taak als boek-illustrator, moest hier gegeven worden, al ware het
slechts om een indruk te wekken van zijn veelzijdigheid en productiviteit.

UIT SMOLLETT, HUMPHREY CLINKER.

Van ‘Life in London’ door Pierce Egan, waar zijn broeder Robert het meerendeel
der illustraties maakte, heb ik reeds gesproken. Twee jaar later (1822) verscheen
‘Life in Paris’, waarbij George prenten maakte, die o.a. door Thackeray zeer goed
werden gevonden, hoewel de teekenaar nooit in Parijs geweest was. Maar met de
‘Points of Humour’, 1824, twee deelen van een bloemlezing, begon eigenlijk eerst
zijn stijl zich te vormen. Dat jaar was trouwens vruchtbaar, het leverde behalve dit
met een veertigtal prenten versierde boek, een fraaie en naïef fantastische reeks van
8 platen bij Chamisso's Peter Schlemihl op, die in Duitschland met succes evenzeer
zijn gebruikt. Deze prentjes zijn stellig ongeveer de eerste gave uitingen van zijn zin
voor het bovennatuurlijke. Men moet zich dan bij hem het bovennatuurlijke denken
als sprookjesachtig, meer dan als huiveringwekkend. Hij behoudt in zijn uitbeelding
van het griezelige, het spookachtige, van al wat ‘niet van deze wereld’ is, ‘uncanny’
zooals de Schotten zeggen, toch altijd iets, ik zou haast zeggen gezelligs. Men is
zoozeer in het milieu - van duivels, gnomen, elfen! - waar hij ons binnen leidt, dat
men zich er eigenlijk aan niets meer ergert en van niets meer schrikt: hij brengt
stemming tot in het helsche! Doré laat zich bij zoo iets gaan in ongure bedenksels,
en doet daardoor misschien meer griezelen, maar hij profaneert niet zelden den geest
dien hij oproept, en, met alle prachtige middelen die hij gebruikt bereikt hij soms
minder expressie dan Cruikshank met heel eenvoudige.
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In dat zelfde jaar 1824 kwamen de ‘Mornings at Bowstreet’ uit, een verzameling
verslagen van zittingen in het kantongerecht door John Wight van de Morning Herald.
Hier laat de teekenaar op fijner wijze dan in ‘Life in London’ zien hoezeer hij het
volk kent, in talrijke kostelijke houtsneevignetjes geeft hij kolensjouwers,
vuilnismannen, kroegbazen, marktvrouwen, voddenjoden, straatjongens,
politieagenten, vischwijven enz. en elk prentje is een ‘pointe’; waarneming en
verbeelding zijn op de vermakelijkste wijze verbonden. Maar ook de twaalf eerste
etsen voor de vertaling der sprookjes van Grimm zijn uit dat jaar! Die simpele,
prachtig-naïeve prentjes hebben Thackeray, Ruskin, Hamerton (den schrijver van
het voortreffelijke boek over etsen) verrukt, zij bekoorden zelfs dien grimmigen
vijand van Cruikshank's kunst, den exclusieven lofredenaar
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der latere school, Gleeson White! Zij zijn klein en sober, van een intimiteit en een
genoegelijkheid en een onopzettelijke kinderlijkheid die men vergeefs zoekt in alle
sprookillustraties die voor of na dien tijd gemaakt zijn.
Thackeray getuigde: ‘Hij is de eenige schilder dien sprookjesland gehad heeft.
Callot's dwergen, met al hun vreemdheid, zijn slechts van deze aarde. Fuseli's elfen
behooren tot de helsche regionen, zij zijn monsterlijk, griezelig en afgrijselijk
neerslachtig. Mr. Cruikshank alleen heeft den juisten kijk op het karakter van het
“kleine volkje”. Zij zijn zooiets als mannen en vrouwen, en toch geen vleesch en
bloed, goedlachsch en ondeugend zijn ze, en wij weten niet waarom. Maar Cruikshank
heeft den een of anderen droom gehad, of anders een aangeboren geheimzinnig
instinkt (als de Seherin van Prevorst had om geesten te zien) of nog anders, een
bovennatuurlijke sprokige openbaring, die hem bekend hebben gemaakt met het
voorkomen en de manieren der fantastische onderdanen van Oberon en Titania’.

‘BEGONE, BRAVE ARMY, AND DON'T KICK UP A ROW’. BOMBASTES FURIOSO.

En waarlijk, aan Oberon en Titania en hun omgeving denken wij als wij de elfjes
van Cruikshank aanschouwen, aan Puck, aan Mosterdzaad en zulke heertjes, in hun
bedrijvigheid, schalke plaagzucht en luchtig leedvermaak, zooals Shakespeare ze
schiep met die overtuiging in de verbeelding, die zooveel meer is dan vernuft alleen.
Bij het nagaan van zijn werk sla ik nu telkens heele rijen publicaties over; er
verschenen er in elk van deze jaren een twaalftal, met te zamen wel ruim honderd
platen. Ik kom nu op ‘Punch and Judy’ de heusche authentieke
poppenkast-geschiedenis, in een vier en twintigtal kleine prentjes, waar hij zeer
trotsch op was, omdat deze ‘Punch’ naar zijn idée het prototype was van alle andere,
de onvervalschte man zelf, terwijl de Judy, de dokter, de neger, de beul, de duivel
er in hun echte klassieke gedaanten worden vermoord. Dan volgt een kleine groep
allersmakelijkste boekjes met kleine houtsneden: ‘John Gilpin’, ‘Bombastes Furioso’,
‘Tom Thumb’, ‘The Epping Hunt’, en een boek met schetsen van William Clarke,
‘Three Courses and a Dessert’, waarin eenige van zijn allermooiste teekeningen op
hout. En in den zelfden tijd begint zijn ‘Scraps and Sketches’ te loopen, in vier deelen
(1828-1832) etsen op groote foliobladen, een werk dat toont hoe onschuldig geestig
hij kon zijn als hij geheel zijn eigen ideeën volgde. Nu werden eenige oudere
schrijvers geïllustreerd: Smollett, Goldsmith, Fielding, Sterne, Cervantes, Le Sage,
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en eindelijk Walter Scott. Tusschen andere eigen publicaties als ‘The Sketch Book’
en ‘The Comic Almanack’ door begint hij in 1836 het eerste boek van Dickens,
‘Sketches by Boz’ te illustreeren.
Hier in dit bundeltje van Dickens' ‘Falklandjes’ gaat de reeds in het teekenen van
het Londensche leven van volk en kleine burgerij doorkneede artist samen met den
débutant romancier, en het valt niet moeilijk aan te nemen, dat zijn kennis toen dieper

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

430
en algemeener was dan die van den schrijver. Nu komt ‘Oliver Twist’, waarin Dickens
zich onder de boeven begaf, spoedig gevolgd door Harrison Ainsworth met zijn Jack
Sheppard.

THE STREETS. MORNING. UIT SKETCHES BY BOZ.

Daarna heeft Cruikshank, behalve een klein aantal platen voor de door Dickens
bezorgde mémoires van den clown Jozef Grimaldi, geheel niet meer voor dezen
schrijver gewerkt, en het is goed dit nog eens te doen uitkomen, omdat nog veel te
dikwijls de aanmerkelijk zwakkere platen van Phiz (H.K. Browne) aan George worden
toegedicht.
‘Oliver Twist’ verscheen in ‘Bentley's Magazine’, waarin ook Ainsworth's ‘Jack
Sheppard’ uitkwam, kort daarna probeerde Cruikshank het, na twisten over zaken
met Bentley en Ainsworth, met een eigen tijdschrift, ‘Cr.'s Omnibus’, dat juist een
jaar leefde; toen verzoende hij zich met Ainsworth, voor wien hij nog ‘The Tower
of London’, ‘The Miser's Daughter’, ‘Windsor Castle’ en ‘The Court of Queen Anne’
illustreerde.
Die William Harrison Ainsworth, in wiens werken een groote reeks van
Cruikshank's beste prenten te zien zijn, was een auteur van het genre van Sue of
Ohnet, die wauwelachtig sensationeele historische romans samenflanste, maar den
teekenaar veel stof voor zijn geest en fantasie gaf.
Ja, als men Cruikshank mag gelooven, was het niet zelden de teekenaar die den
tekst aan de hand deed. Nu heeft Cruikshank, oud geworden, hetzelfde beweerd ten
aanzien van Oliver Twist, en daarbij stellig schromelijk overdreven; vooral in hooge
mate de kunst van den schrijver die de ideeën uitwerkte, onderschattende. Maar zijn
verontschuldiging ligt in het feit, dat men hem in dien tijd begon te vergeten en zijn
aandeel van het werk te negeeren, waarop hij, prikkelbaar als hij was, de mededeeling
lanceerde, dat hij was ‘the originator’ of Oliver Twist. Wat Ainsworth betreft, komt
het mij zeer waarschijnlijk voor, ondanks de heftige ontkenning van dien auteur, dat
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deze veel van de prenten voor zijn neus heeft gehad toen hij schreef. Ainsworth is
een zeurig en vlak verteller, zelfs als hij de ijselijkste dingen beschrijft, maar zelfs
zulk een verteller schrijft niet, als hij alleen zijn verbeelding raadpleegt, aldus: ‘He
seemed transfixed with horror, with his right hand extended towards the mysterious
object, and clenched, while the left clasped his sword’. En van dien aard ontdekte ik
meer zinsneden tegenover de prenten. De auteur was meer explicateur dan schepper.
Cruikshank was overigens, met al zijn beminnelijkheid en geestdrift voor elke
edelmoedige gedachte (blijkend ook uit de tallooze eigen pampfletten over
geheelonthouding, armenscholen, volksvoeding enz.)
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een lastig heer om zaken mee te doen. Wat precies de aanleiding tot den twist met
Bentley is geweest, weet ik niet, maar het gevolg was hoogst zonderling. Hij had
nog eenige prenten volgens contract, voor dezen uitgever te maken, en de man hield
hem aan zijn woord. In zijn neteligheid deed Cruikshank nu, wat zeker ongeoorloofd
is, - en hij placht het met smaak te vertellen! - hij lei zijn horloge er naast, en maakte
de prenten zoo haastig mogelijk, ja was malicieus genoeg ze expresselijk heel leelijk
te maken, de figuren tot monsters van misteekendheid te vormen, daardoor stellig
even veel schade aan zijn eigen naam doende als aan den uitgever.

HUNTING THE SLIPPER. UIT VICAR OF WAKEFIELD.

Nadat hij nog de wilde, van compositie wonderlijk levende reeks prenten voor de
‘Irish Rebellion van Maxwell’ had gemaakt, waarin werkelijk een zin voor het
demonische zich uit, volgt hierop wat volgens sommigen de wending ten kwade
heeft gebracht in zijn loopbaan: zijn overgang tot de geheel-onthouding. Hij die
vroeger een zeer vroolijk levend gezel was geweest, was meer en meer, zooals ook
uit vele prenten blijkt, bekeerd tot de gedachte, dat de drank de oorzaak is van schier
alle maatschappelijk kwaad. Hij werd niet slechts afschaffer, maar ook propagandist,
niet slechts met zijn teekenstift, maar ook als redenaar en lezer. Deze werkzaamheid
heeft hem stellig veel in beslag genomen, en na 1850 is er dan ook een stremming
in zijn productiviteit waar te nemen, maar ik geloof toch niet, dat men naar zulk een
oorzaak te zoeken heeft, om te verklaren, waarom een man van zestig jaar die reeds
van zijn dertiende af zijn kunst uitoefent, minder en misschien ook qualitatief minder
produceert. De illustraties voor zijn eigen ‘Fairy Library’ zijn nog alleraardigst, en
Sir John Fallstaff geeft van het beste wat hij gemaakt heeft (1857-'8).
Door die Fairy Library kwam een twist met Dickens. De vurige geheelonthouder
en hervormer achtte de sprookjes, zooals hij ze vond, niet goed voor de jeugd. Die
vader van klein Duimpje, die zijn kinderen zoo maar wou kwijt worden, was
onbestaanbaar, of hij moest een dronkaard zijn. De list van klein Duimpje zelf, die
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maakt dat de reuzeman zijn eigen kinderen den hals afsnijdt, was hem te wreed; hij
bewerkte het heele verhaal. De toovergodin in Asschepoester ergert zich eraan, in
zijn lezing, dat er fonteinen wijn zouden spuiten in de parken en op de straten, en
houdt een (gecursiveerde) redevoering voor de geheelonthouding, die niet voor de
poes is. Hij laat zijn sprookjes volgen door een narede, die, naar querulanten aard
bijna, vol is van cursiveeringen en hoofdletters, en een geestdriftige aanklacht is
tegen allerlei ondeugden, met een pleidooi voor een nuttige en godsdienstige
opvoeding.
Dit was alles zeer goedig, en hoogst onschadelijk, en het schijnt van Dickens toch
een beetje hard, hoezeer ook hij zich zal gekwetst hebben gevoeld door deze aan-
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randing van de folk-lore en de gulden traditie, zijn ouderen vriend en makker in een
sarcastisch artikel om zijn welgemeende vergissing zoo barbaars te bespotten als hij
deed. Cruikshank was ten zeerste gekrenkt en de verhouding werd nooit meer wat
zij geweest was.

MR. CLAYPOLE WHEN HIS MASTER WAS OUT. UIT OLIVER TWIST.

De lijst van uitgaven, door Cruikshank geïllustreerd, wordt na 1850 veel kleiner.
Men moet echter niet denken dat hij daarom minder deed. In 1847 en 1848 had hij
de groote folio-albums ‘The Bottle’ en ‘The Drunkard's Children’ uitgegeven, sterk
didaktische prenten, waarin men een gezin tot ellende, misdaad en smadelijken dood
ziet komen door drankmisbruik, beginnende met de simpele vraag van de echtgenoot
aan de vrouw ‘just to take one drop’.
Het werkje is indertijd ook in ons land uitgegeven, en J.J.L. ten Kate, ‘die het
zingen niet kon laten’ schreef bij de zelfmoord van de dochter, waarmee het besluit,
de smaakvolle regelen:
Niemand, niemand die haar mist,
Zonder doodshemd, zonder kist,
Drijft ze naar de zoute baren,
Tot een zeeman, over jaren,
't Opgepronkt geraamte vischt.

Maar die sprong van het arme meisje van de brug is een prent met dramatisch élan,
zooals die toch noch door Hogarth, noch door Rowlandson zoo overtuigend bereikt
zou zijn. Trouwens in de geheele reeks is, ondanks de voor hem te groote schaal en
de wat vermoeiende volheid, zeer veel knaps en moois; en een erbarmelijk nachtasyl,
waar de politie den jongen misdadiger komt gevangen nemen, gevolgd door den
doodelijk-slaperigen eigenaar, is een mooi stuk realiteit.
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In dien zelfden tijd schreef hij allerlei pamfletten vooral over het onderwerp van
zijn fanatisme, en maakte een enorm schilderij (stellig niet heel mooi) overvol zinrijke
figuren, ‘The Worship of Bacchus,’ dat geëxposeerd en verloot werd, maar de bron
werd van allerlei moeite en misère. De op zijn 78ste jaar geëtste titelprent voor de
heruitgaaf van de indertijd ten deele door hem geïllustreerde ‘Ingoldsby Legends’
door
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Barham (wiens trant door de Schoolmeester gevolgd is) is misschien wel het laatste
werk, dat zijn kracht ongebroken toont, het is geestig en vast; zekerlijk een wonder
van virtuositeit en levendigheid van geest voor iemand van dien leeftijd.
Maar laat ik eenige der meest karakteristieke dingen meer in details bekijken.

JANE'S FLIGHT. UIT ‘THE TOWER OF LONDON’.

De kleine prentjes voor de sprookjes van Grimm (German Popular Stories) hebben
die soberheid, die anders in de oudere Engelsche caricatuur te zeer gemist wordt. Hij
doet er niet anders dan zonder omhaal en zonder pronk het incident in beeld brengen.
Daar is dat verhaal van den ezel, den hond, de kat en den haan die de roovers bij hun
maal verrassen; het kon niet simpeler verteld zijn. Door de brekende ruit komt het
gezelschap op elkaars rug staande dieren binnenvallen, de roovers vluchten in grooten
angst, het zijn er slechts drie. Een bank en een drievoetige stoel vallen om, een beker
ligt op den grond, de lamp walmt, het licht valt juist zoo dat het mee doet in de herrie,
de tafel is vol goede sier. Het is alles juist genoeg, en juist knus genoeg; het geval
wordt waarschijnlijk door de huiselijke voordracht.
Het is een van de fijnste eigenschappen van Cruikshank dat hij ook in de accessoires
altijd overtuigd en overtuigend is, Hij weet een torenkamer in een spookkasteel te
meubelen met gothieke tafels en stoelen die precies in die stemming passen, hij vindt
het stadsgezicht of het landschap dat in de sfeer die hij noodig heeft, doel heeft. In
het sprookje ‘The King of the Golden Mountain’ toovert hij een wonderlijk
grimmig-pompeus half Chineesch, half Romaansch décor en met boomen, struiken
en heuvels kan hij precies die omlijsting voor zijn gemoedelijke figuurtjes maken
die het doet.
Ruskin was enthousiast over het innig genoegelijke en idyllische lieve plaatje bij
het sprookje van de elfjes en den schoenmaker. Men weet hoe deze kereltjes 's nachts
het werk voor den schoenmaker afdeden, en hoe deze en zijn vrouw als wederdienst
voor hen kleine kleertjes en schoeisel maakten. Het prentje geeft het moment, waarop
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de elfjes de kleertjes vinden, terwijl man en vrouw om den hoek van een gordijn
toekijken. De kabouters zijn in de wolken, man en vrouw hebben pret van de
weeromstuit; deze figuurtjes op zichzelf zijn al onverbeterlijk, maar het hutje zelf,
waarin dit blijspel zich afspeelt, is niet minder het bekijken waard. Aan het door
balken gestutte stroodak hangt een ham. Aan de deur, met dwarsbalken en een grendel
verzorgd (om te laten zien hoe slechts bovennatuurlijke schepsels hier konden
binnenkomen) hangt de punthoed en schoudermantel van de vrouw. Aan den muur
en tegen de spitse boogvenstertjes (dit bij wijze van étalage)
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hangen geestig geteekende schoenen en laarzen, muilen en toffels van allerlei soort
en groote; alles is duidelijk te zien, tot de spijkers op de naar ons toegekeerde zolen,
en toch is niets te opzichtig. Het heele plaatje is blond gehouden, de achtergrond
leeft stil mee. Waarlijk dit is het sprookje ontdaan van alle gemaaktheid, het sprookje
gevoeld en meegeleefd door een tegelijk schalken en dichterlijken geest.
Er komt nog een prachtig malicieus elfje voor in het verhaal ‘Friar Rush’, in het
bundeltje ‘Tales of Other Days’, die een oud jichtig ridder in een moeras lokt, en een
verwant, werkelijk demonisch, in de ‘Omnibus’; maar zijn geestenwereld is toch nog
veel meer gevarieerd. Want daar zijn vooreerst in Scott's boek over demonen en
heksen, die als kwelgeesten optredende stoelen en tafels, schrikbarend en zot tegelijk,
dansend om een armen bezetene, en vervolgens is er die geheele groteske familie
van bezielde en met gelaatstrekken bedeelde pompen, blaasbalgen, tonnen, bierkannen,
aardappelen, brooden, rapen, boomen en wat al niet. Zijn wijze van bezielen van
zulke voorwerpen is van de grootste onopzettelijkheid en eenvoud, geheel van iemand,
die de dingen zóó zien kan, ze niet behoeft te bedenken. Een van de geestigste bladen
in de ‘Scraps and Sketches’ stelt voor ‘London going out of Town, - or the March
of Bricks and Mortar’; het is de groote stad die zich uitbreidt en ‘de buiten’ neemt
de vlucht. Hooischelven, boomen, koeien, schapen, ganzen vlieden in schrik en
verwarring voor een leger van zagen, kruiwagens, slijpsteenen, houweelen, mortieren
kalkschoppen, ladders en bijlen, alles leeft, alles beweegt en trekt op, terwijl de blinde
muren der nieuwe huizen toestaren en de steigers den weg wijzen en een regen van
steenen de landelijkheid bombardeert. Van het melankolieke soldatenkegje op een
bajonet gestoken tot de glimlachende oester toe. (‘Three Courses and a Dessert’) of
de converseerende citroenen, het wordt alles wien het eens gezien heeft tot een
volkomen redelijk en innig levend deel van zijne schepping. Het is toch een blijk,
overigens, van zijn volkomen vrijheid van zelfbehagelijk exploiteeren zijner gaven,
dat hij die buitengemeen dankbare komische werking nooit najaagt waar ze niet
vanzelf te pas komt. Hij zal nooit indien de stemming dit niet volkomen excuseert,
boomen of zelfs paarden mee doen schrikken of lachen; zelfs in het burleske of
melodramatische blijft hij als illustrator volkomen conscientieus.
In de ‘Scraps and Sketches’ zien we ook een prent, die in sportbladen nogal eens
overgenomen is (maar hoe heeft ze dan door reproductie verloren) van een groep
paarden die een door stoom bewogen diligence aanstaren; een blind paard, wien het
verschijnsel wordt meegedeeld, is ongeloovig, denkt dat de anderen hem maar wat
in het ootje nemen: een koets zonder paarden - nonsens! Die paarden zijn prachtig,
elk is een karakter, een persoonlijkheid; dat blinde paard is heerlijk van tragicomische
expressie. En het werd hem verweten dat hij geen paarden kon teekenen! Neen, niet
het paard, zooals de stoeterijbezitter en de ‘sporting gent’ het zich geteekend wil
zien, geen albumpaard, maar het beest, de ziel in het beest. Thackeray zei het alweer
raak: hoewel onze kunstenaar paarden niet zeer wetenschappelijk teekent (om een
atelier-uitdrukking te gebruiken) hij voelt ze zeer sterk.
Zoo is het met andere dieren, zoo is het ook eenigszins met de menschen. Hij voelt
hoe ze moeten zijn. In sommige gevallen bestonden ze niet voor hem, en dan worden
ze vervelend en zelfs mislukt, maar mij is geen illustrator bekend die met meer
stelligheid precies dat type weet weer te geven dat de schrijver bedoelt. Dit is niet
slechts een deel van zijn altijd zoo zeer conscientieuze wijze van illustreeren, het is
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ook een blijk van fijn begrip. Hij leefde heel en al mee met elken tekst dien hij
illustreerde (en dit is tevens het beste
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GEORGE CRUIKSHANK. ILLUSTRATIES.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

436
excuus indien hij zich wel eens ten onrechte voor den ‘Urheber’ kan hebben gehouden)
maar ook dit schijnt niet voldoende; intellect en intuïtie alleen, gelijk hij ze in zoo
hooge mate bezat, konden dezen caricaturist in staat stellen, niet slechts boeken met
kluchtige en sentimenteele, melodramatische en familiare tafereelen, boeken spelend
in achterbuurten en boevenbuurten, te illustreeren en alle karakters daarin treffend
uit te beelden, maar Scott's bizarre vondsten als den Laird in ‘Mid'Lothian’ en
Dominie Sampson in ‘Guy Mannering’, Fielding's Parson Adams, Smollett's
fijngedachte figuur van ‘Humphrey Clinker’ te creëeren en aan elk type te geven wat
het toekomt. Die illustraties voor Goldsmith, Fielding en Smollett, uiterst verzorgd
en toch eenvoudig gehouden (meer dan de wat al te picturaal-complete staalgravures
later voor Ainsworth gemaakt) behooren tot zijn meest gedistingeerd, tot zijn meest
klassiek werk, en het was toch eenigszins een teruggang, toen hij gezet werd tot de
wedergave der boevenscenes in Olivier Twist en Jack Sheppard. En toch heeft hij
ook in deze laatste boeken schitterende dingen gegeven. Daar is die prent in het
armhuis, waar Olivier om meer vraagt: de van honger scheelziende jongens zijn
ontstellend goed. En de prent waar Sikes, de moordenaar, zijn hond tot zich wil
lokken om hem te verdrinken: het wantrouwen van het mormel, dat onraad ruikt en
zijn aarzelend oplichten van een voorpoot, hoe prachtig vertelt deze zijn historie! Of
in Jack Sheppard: dien man in den storm met het kind op den arm, die moord op de
Thames en die reeks kleine vignetjes, die minutieus maar gespannen de ontvluchting
van den in- en uitbreker meedeelen, hoe hij muur na muur doorbreekt, deur na deur
forceert, telkens nieuwe hindernissen vindend, altijd scherp luisterend met koortsige
open oogen of iemand hem nadert. Dan krijgt hij in The Tower of London tot taak
de sombere incidenten uit het leven van de arme Jane Grey en van Maria tegen den
achtergrond der gravure en imposante architectuur van die vesting, gevangenis en
paleis te teekenen, de bestorming, de vlucht van Jane, met als komisch intermezzo,
de lotgevallen van een dwerg en drie reuzen; hier is een enkel maal melodrama, maar
het is toch bijna doorloopend zeer levende historieschildering.
En door dat alles heen grasduint hij in vroolijke litteratuur van allerlei aard, en is
er de jolige en fijn jolige illustrator van. John Gilpin en zijn ongelukkigen rijtocht
geeft hij in enkele prentjes: welk een herrie, welk een volheid van incident en hoeveel
echtheid. Als Caldecott later het verhaal zal illustreeren, mooi en jolig ook, krijgt de
brave manufacturenkoopman een knappe matrone tot vrouw, en beelden van kinderen
à la Gainsborough, maar Cruikshank laat ons een echte klein burgerlijke familie zien:
prenterig, nederig en toch zelfgenoegzaam. Hij illustreert Bombastes Furioso, een
burleske operette met een zestal wondergeestige prentjes: creëert den Münchhauser
generaal, den rococo-koning, het boerinnetje, den minister; het onzinnig bombastisch
gedoe wordt tot een kostelijke comedie, het burleske is tot een bijna deftige soberheid
herleid. En in een ander klein boekje ‘The Loving Ballad of Lord Bateman’ is een
roerend straatlied bekort en pasklaar gemaakt; hij had het afgeluisterd van een zanger
en placht het na te doen tot op zijn ouden dag; Thackeray zou, naar het heet, het rijm
hebben verzorgd en Dickens voorrede en aanteekeningen (zeer geestige quasi-ernstige
aanteekeningen) hebben geschreven, maar Cruikshank schiep, in heel simpele lijnen,
den avontuurlijken held, de Turksche Schoone die op hem verliefd wordt, de page
en de schoonmoeder, fenomenen van koddigheid.
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Het is niet het typeeren alleen van de figuren, waarin wij hem boven alle anderen
van de school zien uitmunten, maar ook in het geven van de meest subtiele, de meest
rijke expressie. In een schetsje van Clarke komt een doove postillon voor die
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zijn halve rijtuig verliest en kalm met de paarden doorrijdt ondanks het geschreeuw
en gebrul van de achtergelaten passagiers; op zijn gezicht, nauwelijks een halve
vierkante centimeter groot, is de uitdrukking van dat starre doorgaan op
onweerstaanbaar komische wijze neergeschreven. Die andere, havelooze postillon,
Humphrey Clinker, wiens broek op het kruis gescheurd is, tot groote verontwaardiging
der juffers in het rijtuig die er het gezicht op hebben; deze Humphrey Clinker ‘een
kind in de boosheid, een kind in 't verstand’ is misschien het beste type dat Smollett
geteekend heeft, de illustrator weet in de trekken van den zieligen stumper te leggen
wat de schrijver slechts in vele bladzijden geven kan: dat schaamachtige om die
onthulling van zijn achterste, en toch dat gelatene dat den jongen eigen is. Is dit de
uitbundigheid van het gebaar, en de expressie, waarvan Baudelaire gewaagt? - neen
het is iets fijners, waarin hij dikwijls boven de schrijvers die hij illustreert, zich
verheft; het is een Shakesperiaansche humor. Dit heeft Cruikshank, met al zijn
gebreken, en ondanks zijn te vele inzinkingen naar het slappe en grove: op zijn best
is hij van een nobele geestigheid, een hooggestemden humor. Hij is de eerste der
Engelsche caricaturisten die de klucht, de pantomime, weet te verwisselen voor het
blijspel.

THE ATTACK ON THE TOWER. UIT ‘THE TOWER OF LONDON’.

Het heerlijke etsje ‘The Streets, Morning’ in de ‘Sketches bij Boz’ is een voorbeeld
van een waarlijk ontroerend-geestige karakteristiek. Het soort kruiertje, het oud wijfje
dat de koffie schenkt die hij oplebbert uit zijn schoteltje, het wachtend
schoorsteenvegersjoggie, de leege straat waarover de koele morgenzon opkomt, is
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het alles niet met een innigheid van waarneming en een genegenheid genoteerd, die
door de beste realistische kunst niet worden overtroffen? Kom mij toch niet aan met
de bewering dat dit caricaturen zijn, het zijn zeer echte menschen, scherpe en tegelijk
met hart weergenomen, en zoo prachtig in het licht gezet! Wij worden in de eigen
sfeer gebracht, die Daumier opriep als hij zijn zwerversvolkje op de straat teekende
bij hun soep of hun warm hapje voor een paar sous. Er is nog zulk een prentje in de
‘Sketches bij Boz’, even reëel, maar komischer, van de Jodenbuurt, waar de
genoegelijke rookende mannen op trapjes en wrakke stoelen zitten te smoken op hun
stoepen, te midden van een zwerm vrouwen en kinderen en voor een achtergrond
van half en meer dan half sleetkleeren. Ook de ‘Scraps and Sketches’, het ‘Sketch
book’, de ‘Comic Almanack’, en veel andere werken zijn vol van zulke fijn
geobserveerde scènes uit het volksleven, op straat, in winkels en huizen, daar zijn
markten met koopvrouwtjes en koopsters, én kinderen die er door heen scharrelen,
en dronken mannen die worden opgebracht, en de vechtpartijen buiten of in de kroeg.
Minder dan voor die levendige, door waarneming rijk gedocumentariseerde
volksscènes, waar zich zijn meesterschap in het groepeeren zoo doet kennen, voel
ik voor sommige tours de force, als zoo'n prent, met duizenden figuren, welgeteld,
oneindig gevarieerd en zeer grappig, van de overbevolking, of van het gedrang op
straat bij de tentoonstelling in 1851 of, naar aanleiding van dezelfde gebeurtenis, die
globe met groepen figuren uit alle werelddeelen optrekkend; hier schijnt wat te veel
moeite genomen om een doel te bereiken dat slechts aardig is. Maar welk een
werkkracht, welk een beheersching van de techniek!
Zooals Dickens het rumoer, de dreiging, het geweld van volksmenigten en oproer
kon geven met woorden, kon hij het met zijn middelen. Een mooi bewijs daarvoor
ligt in de woelige, barre scènes van de Irish Rebellion, waar hij bijvoorbeeld het
kamp der oproerlingen op Vinegar Hill weergeeft, met zijn overstelpende herrie, of
die vernieling van een huis, grotesk woest, met die extase van vernielzucht in de
wreede, dolle kerels, die op de piano dansen en er met de vuisten op timmeren, die
den vloer stukhakken en letterlijk geen stuk heel laten, grijnzend van bestiale lol.
Een ander toch wel heel mooi voorbeeld van zijn massa-groepeering is de prent, in
Scraps and Sketches, tegen de Bartholomy-Fair, met een grooten duivel, die
kermiskramen en spellen en dringende, vechtende, bezopen dollende menschen in
zijn braadpan te vuur zet, bij een helsch orkest van toeterende en blazende
mede-duivelen.
Als sommige Vlaamsche primitieven kon Cruikshank een zeker behagen - men
kan het haast niet anders noemen - scheppen in het weergeven van wreede tooneelen.
In die Irish Rebellion zijn er vele, onbeschrijfelijke van de begane moorden en
mishandelingen; in de ‘Tower of London’ ziet men den ketter Underhill op den
brandstapel en in ‘The Pilgrims Progress’ komt ook al zoo'n brandstapel-tragedie
voor. In zulke tooneelen is hij uitvoerig en compleet als ooit, wij zien de beulen
bezig, het slachtoffer in zijn doodsstrijd, het in gespannen aandacht opdringend
publiek. Bij het verbranden van Underhill hooren wij den arme te midden der vlammen
krijten, bij de onthoofding van Jane Grey zien wij den beul de bijl zwaaien om den
ranken hals te klieven, bij die van Northumberland houdt de beul het hoofd op voor
de ademlooze menigte. Zijn uitvoerigheid van vertellen deinst voor niets terug en
somtijds aarzelt hij niet een anecdotisch geval uit den tekst te doen uitkomen dat aan
het geheel eenige schade doet. Want Cruikshank illustreert niet ten halve, hij laat
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niets weg en maakt er niets bij, en als zijn illustraties niet meer zijn dan dat, zij zijn
het dan ook volkomen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

439
Het is in de vroegere etsen - van voor 1840 ongeveer - dat men zijn eigenaardigen
trant van teekenen het best kan waardeeren, maar in de teekeningen op hout, door
voortreffelijke graveurs als Thompson, Williams, Brandon gesneden blijft ook nog
veel later die gevoelige, puntige, hoekige hand van doen te herkennen.

FROST FAIR. UIT ‘COMIC ALMANACK’.

Met vrij groote zekerheid zijn de ongesigneerde kleine houtgravures aan te wijzen,
die van zijn hand komen, ook al staan ze tusschen allerlei werk van zijn navolgers.
Hoewel hij, als trouwens alle Engelsche - en ook Fransche - illustrators van dien tijd
en later, die voor reproductie op de houtgravure aangewezen zijn, den snijder niet
erg tegemoet komt en zich bij zijn pittoresk gekriskras weinig aan de eischen van
het uitsnijden stoort (de techniek der graveurs had de teekenaars verwend) zoo hebben
de op deze wijze vertolkte prentjes van zijn hand toch dit goede, dat hij niets over
laat aan de reproduceerende techniek. Men vindt geen doode plekken in die prentjes,
waar de houtsnijder door een vlakke tint op wat mechanische wijze moest trachten
weer te geven wat slechts aangeduid was, elke schaduw, elke achtergrond blijft
teekenwerk. Zoo blijven die houtgravures doen denken aan zijn etsen uit vroeger tijd
die ook enkel lijnwerk zijn (en natuurlijk op verschillende hoogte gebeten) en een
zeldzaam pittige, voor licht gevoelige hand vertoonen. Later, in zijn zeer uitvoerige
staalprenten, wordt iedere illustratie als een schilderij van een petit maître, met allerlei
raffinementen van tint, fraai zeer zeker, en boeiend, maar niet zoo iets viefs en rasechts
als de vignetachtige dingetjes van vroeger.
Na 1850 ongeveer begon George's populariteit te minderen, de opdrachten werden
schaarscher, de Comic Almanack verliep, andere eigen uitgaven gingen niet meer,
er onstond om hem heen een wereld, die hij niet meer zoo begreep. Een enkele maal,
in die stijlvolle prenten voor ‘The Life of Sir John Falstaff’ bijvoorbeeld, (1857-8)
toont hij zich nog geheel in zijn oude
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kracht, maar de Temperance brochures, lezingen, schilderijen, de bemoeingen met
allerlei maatschappelijk werk, namen meer en meer zijn tijd in beslag. Hoewel hij
nooit gebrek kent, begint hij toch te verarmen. Ruskin weet hem een jaargeld te
bezorgen. In 1870 maakt hij een model voor een standbeeld van Robert Bruce, maar
krijgt oneenigheid met het comité, en schrijft (84 jaar oud) een brochure vol
temperament. Hij bleef actief, en, daargelaten eenige grieven en twisten, vroolijk.
Het dochtertje van een oud vriend, kon een exemplaar van Lord Bateman toonen
met deze woorden op den ‘Franschen’ titel. ‘This Evening, July 13, 1868, I sang
Lord Bateman to my dear little friend Eleanor Locker - George Cruikshank.’ Hij was
toen 76 jaar. Het overleven van zijn roem werd overigens diep beseft. Een vriend
ontmoette hem op zijn tentoonstelling in 1863 - de zaal was leeg, en nog lang bleef
den ander de onrustige, angstige blik bij, waarmee de oude man telkens omkeek, als
hij meende, dat iemand de zaal naderde: kwam het eindelijk, het trage, achtelooze
publiek?

BOXING NIGHT IN THE NATIONAL GALLERY. UIT ‘COMIC ALMANACK’.

George Cruikshank stierf vrij plotseling in 1878. Zijn leven was lang en werkzaam,
hij heeft het, behalve aan zijn kunst, gewijd aan wat hij het welzijn van zijn
medemenschen achtte. Wat hij ondernam, deed hij met vurige geesfdrift. Zijn
geestigheid, zijn pathos kwamen uit het hart. In zijn kunst een self-made man, was
hij op enkele verschoonlijke ijdelheden na, eenvoudig van aard, en het leven heeft
hem niet verwend. Thackeray, zijn vriend en bewonderaar, die vriendelijke groote
man, herinnerde, zoo lang hij kon, het publiek aan den dank dien het verschuldigd
was, aan dit talent, aan dezen mensch; maar Cruikshank's werk is nooit minder
gewaardeerd dan in de laatste jaren van zijn leven. Sedert lang is zijn roem terug
gekomen, en het strekt het inzicht van dezen tijd tot eer, dat al zijn prenten, illustraties
en andere, thans zeer gezocht zijn.
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't Oude huis,
door Joannes Reddingius.
Heden-nacht in huis,
morgen is 't voorbij,
morgen rijst de dag,
morgen ben ik vrij.
Hoor dat klokgetik
en dat houtgeknap,
rustig brandt de lamp
onder gelen kap.
Scheiden moet ik nu,
kamer waar ik zat,
waar ik werkte of dacht,
of in stilte bad.
Hier ging liefste tred,
hier klonk zaligst woord,
hier werd mijn gebed
menigmaal verhoord.
Heden-nacht in huis,
morgen ben ik ver,
zoek de roode roos,
zoek de lichte ster.
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De herder en het meisje,
door Joannes Reddingius.
Ik liep te droomen door 't groen dal
en hoorde een schal, en weer een schal,
en zong: - Dat zijn claretten!
Een herdersknaap op rotsen stond,
die lustig aan zijn jongen mond
zijn clarinet mocht zetten.
Melodisch door de voorjaarslucht
ving-aan het teeder liedgerucht
te zwieren.
En nòg een wonder toen begon
bij 't fonkel-spelen van de zon
en vogelen-tierlieren.
Beneden aan der bergen voet
begon een meisje welgemoed
te zingen.
Ik volgde 't wondre liedgeluid
van menschenstem en herdersfluit,
dat in mijn ziel mocht dringen.
In held'ren uchtend stonden zij,
in droom van zon en zomertij,
en zongen.
Die blijde twee, omhoog, beneê,
die hebben wat mij lijden dee'
door liefdelicht bedwongen.
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Oud,
door M. Sanders.
I.
Lazare Verberne zat, schuin onder de gele kap van een groote staande lamp, te
wachten. Het liep naar achten en het rijtuig zou nu wel gauw vóórkomen. Hij zat
daar in zijn colbertje, dat hij zoolang had aangetrokken om zijn smoking voor
onnoodig kreukelen te bewaren. Het boek, dat hij met een verveeld gebaar opgenomen
had, zakte weer op zijn knieën - hij kon er niet bij blijven. Nu bekeek hij zijn lange
beenen in de slanke broekspijpen van zijn keurigen pantalon. Hij beschouwde tamelijk
aandachtig zijn lakschoenen en de daarboven uitkomende zijden sokken, haalde zijn
horloge voor den dag, keek er op, en borg het weer weg zonder nog gezien te hebben
hoe laat het precies was....
't Duurde lang. 't Wachten maakte hem zenuwachtig.
Het was de moeite anders niet waard, vond hij, om zoo van streek te raken: een
eenvoudig dinertje bij de Cloppenburghs, meer niet.
Ha ja, straks zag hij Margot weer, zou hij misschien voor de zooveelste maal naast
haar geplaatst worden aan tafel. Opvallend wel een beetje, 't was al een paar maal
méér gebeurd, dat Margot Cloppenburgh en hij tafelburen waren bij de huiselijke en
minder huiselijke avondpartijtjes der familie. De eerste maal had Lazare dat juist
bijzonder amusant gevonden, want het gebeurde in een tijd, dat hij Margot het hof
maakte. Maar toen hij heel gauw daarna zijn plan om haar te vragen weer had laten
varen, vond hij het zich zoo opvallend dikwijls herhalen dezer ‘aardigheid’ een beetje
g ê n a n t ....
Daar was het rijtuig.
Haastig maakte Lazare zich gereed en vertrok. 't Coupeetje rammelde een kleine
tien minuten over de hobbelige keien van de provinciestad, en draaide toen den
voortuin der villa binnen, waar de Cloppenburghs woonden.
Het gezelschap bestond dien avond weer uit louter oude bekenden. Lazare werd
met veel vriendelijkheid en met nog al opvallende familiariteit door den ouden heer
en mevrouw ontvangen, en dat hinderde hem. Hij dacht: dat is nou alléén met het
oog op Margot. En in dit onvriendelijk vermoeden werd hij nog gesterkt toen hij zijn
plaats aan tafel ging opzoeken en bemerkte, dat hij wederom het voorrecht zou
genieten van naast Margot te zitten.
Toch ging hij naar haar toe en zei met een beminnelijk lachje dat het hem een
bijzonder groot genoegen was, het grootste gedeelte van den avond in haar gezelschap
te mogen doorbrengen.
Er was, toen hij dat zei, geen spoor van ironie op zijn gelaat geweest, en geen
bewijs van onoprechtheid in zijn stem. Hij voelde dat, maar verbaasde er zich niet
over.
Routine, dacht hij, gewóónte, anders niet.
Margot had even gebloosd....

II.
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Het diner was als de meeste voorafgaande geweest, een mengelmoes van prettige en
minder aangename gewaarwordingen. Beurtelings hadden Lazare de banaliteiten in
de conversatie verveeld en geërgerd, en voelde hij zich dan opeens weer in zijn
eigenliefde gestreeld door een opmerking die deze of gene gast gemaakt had over
zijn persoonlijkheid, over zijn hond, zijn dogcart, zijn paard, zijn tennisspel, of iets
dergelijks.
Maar het menu was naar behooren geweest. Er kwam een rhum-geleitje op voor,
wel is waar weer iets echt in het oog loopends, zoo redeneerde hij, want de gastvrouw
had dat met een bepaalde bedoeling gedaan, wetende dat hij daar erg veel van hield;
maar het was dan toch ook weer zóó een
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punt van zijn liefhebberij, 'n rhumgeleitje, dat hij er verder niet al te lang over had
zitten nadenken, er zich in alle bescheidenheid goed van bediend had, en heel gauw
daarop in een allerprettigste stemming gekomen was, waardoor het gesprek met
Margot aanmerkelijk beter vlotte dan daarvóór.
Ze viel hem méé.
Ze was op haar manier toch wel geestig en af en toe kon ze hem heel aardig zitten
plagen....
He ja.... nu hij, weer thuis, en weggedoken in een leeren fauteuil onder het
schemerlicht der staande lamp alles nog eens kalm overdacht, wat er dien avond
alzoo gezegd en gedaan was, schoot hem op eens een onaangenaam ding te binnen....
en het hinderde hem geweldig nu. Ja, warachtig, hij was er door geërgerd.
Het was een kleine opmerking, die Margot tijdens het diner over hem gemaakt
had. Over zijn gemakzucht. En nu was het hem niet mogelijk dat gezegde anders uit
te leggen dan als toespeling op zijn geheele manier van doen, zijn bedaardheid, zijn
kalmte, wanneer anderen zijns inziens onmogelijk overdreven deden om van hun
afkeuring of instemming blijk te geven, waar het doorgaans niet dan een gewone
futiliteit gold....
Hij vond het onhebbelijk van Margot en wond er zich meer en meer over op, zich
bedenkende dat hij naar de veertig liep. Wel bezat hij genoeg zelfkennis om te weten,
dat hij er met zijn kaal hoofd, zijn ietwat voorovergebogen houding, zijn niet al te
vluggen en nog al stijven gang, en zijn afgemeten bewegingen niet bepaald uitzag
als een jonge kerel. Maar hij was er zich dan toch óók van bewust dat hij, altijd
correct gekleed, met zorg gekapt en geschoren, gechausseerd en geganteerd, voor
ieder seizoen, voor iedere gelegenheid, voor ieder daggedeelte een ander costuum,
een goed figuur maakte. Bovendien deed hij aan sport, hij tenniste, en had een aardig
paard, een dogcart met een pittige h a c k n e y er voor. En zoo was er méér. Allemaal
toch maar dingen die iemand stempelen tot iets ànders dan een ouwe vent. Kortom,
hij kon nog best meedoen.
Margot had hem gekwetst. Hij vond de ‘aardigheid’ bepaald misplaatst. Wat
weerga, hij had een léven achter den rug, dat wist hij, dat wàs zoo. Maar goed
geconserveerd als hij was er bijna geen een op zijn leeftijd. Leeftijd... nou ja, negen
en dertig, was dat zoo vreeselijk?
En Margot, had die nu juist het recht om in dezen zin te spotten? - zij die acht en
twintig was en dus, voor een vrouw wel te verstaan, eigenlijk ouder dan hij!....

III.
Nog tot laat in den nacht had Lazare zich onder het gebruik van eenige
whisky-soda'tjes aan zijn ergernis en misnoegen over het zijns inziens onbillijke
oordeel van Margot overgegeven. Haar spotternij had zijn ijdelheid zóó zeer gekwetst,
dat het onschuldige plagerijtje in zijn denken tot een boosaardigheid geworden was,
die aangroeide al naarmate hij er langer over zat te broeien. Zoo was hij ongetroost
den nacht ingegaan. Maar nu hij van morgen, wonderwel uitgeslapen en geheel
verkwikt naar den geest, aan zijn ontbijt zat, zag hij de dingen toch ook weer heel
anders en kon hij zich overgeven aan een luchtig filosofietje: hoe vreemd het toch
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was, dat een mensch reeds zekeren aanleg tot hypochonderie verkreeg door het
gebruik van wat wijn, een beetje likeur en eenige longdrinks nà.... Die onnoozele
Margot, ze zou hem op z'n ouwen dag zoowaar de gemoedsrust nog benemen!
Hij ging op de sofa liggen en stak een cigarette op. Hij wilde nog eens
recapituleeren....
Vanzelf kwam hij weer op Margot.... Ja, twee maanden geleden had hij haar het
hof gemaakt. Hoe kwam hij daar toe?.... Och, een voorbijgaande gril, nou ja, Haastert
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was getrouwd, en van Boetselaer ook, en toen vlak daarop had de Geer zich verloofd....
Zoo was de gedachte zijn bol binnen komen waaien dat het voor hem toch nog zoo
kwaad niet zou zijn als hij eens naar een geschikte vrouw uitzag.
Dwaas idee!
Toch had het hem, kort wel is waar, maar duchtig te pakken gehad, onweerstaanbaar
vastgegrepen. En hij vond nu zelfs dat er iets belachelijks geweest was in den ernst,
waarvan in dien tijd op eens al zijn gedachten doordrongen waren als zij Margot
golden.
Maar al heel gauw was zijn belangstelling voor haar geminderd. Weer opgaande
in het dagelijksch gedoe van tennisclub, paardrijden, pic-nics en avondpartijtjes, zijn
vrienden en de societeit, de alledaagsche gesprekken met de menschen die hij
bijzonder geregeld en tamelijk druk bezocht en ook vaak bij zich ontving, was hij
als vanzelf tot heel andere gedachten gekomen. Maar vooral had hij zich nog bijtijds
allerlei bezwaren tegen vrouwen op zijn leeftijd te binnen gebracht, want het was
hem duidelijk dat hij te kiezen had tusschen een aantal tegenstrijdige belangen. En
daarom zette hij zich het trouwen uit het hoofd, als zijnde iets, dat in het geheel niet
op zijn weg lag.
Zoo was hij Margot langzamerhand gaan veronachtzamen en had hij zich toen
meer vrij gevoeld.
Vrij als van ouds.
Vrij wilde hij blijven!
Gisteren, voor het eerst weer na langen tijd was hij bij de Cloppenburghs op een
dinertje geweest, en had hij naast Margot gezeten aan tafel.... Het was hem toch weer
opgevallen, dat zij hem boeide.... Maar dat gezegde toen op eens.... Hoe was het ook
weer? Wat had ze nu precies gezegd?....
Ja, dàt had ze gezegd, woordelijk zoo....
Maar, wat kon het hem eigenlijk schelen? Hij wilde immers niet trouwen. Wat
was hem dan aan Margot's oordeel gelegen?
En tòch wàs het er weer, wat Lazare gisterenavond zoo gehinderd had.

IV.
Het viel Lazare niet makkelijk aan zijn plagerige gedachte te ontkomen. In zijn
voortdurend gepeins draaide hij steeds weer in hetzelfde cirkeltje rond. Hij kwam
niet verder dan: dat hij niet trouwen wilde en allerminst met Margot; dat het hem
bijgevolg onverschillig was wat Margot van hem dacht; maar dat zij hem oud vond,
en dat hem dàt hinderde.
Als hij even zijn ergenis vergat, dook zij weldra weer onverwachts op. En al
naarmate hij verder dacht, was het hem, of hij zich àl minder vermocht te ontworstelen
aan deze ergerlijkheid, die hem ten slotte benauwde. Hij kòn niet meer inzien dat het
toch eigenlijk maar een ondeugend plagerijtje van Margot geweest was....
Bijzonder kort na het dinertje bracht hij zijn digestievisite bij de Cloppenburghs
en het was een gelukkige gedachte geweest daar niet langer mee te wachten. Want
nu hij Margot weer ontmoet had voelde hij zich plotseling opgelucht. Margot was
tijdens dat bezoek uiterst vriendelijk jegens hem geweest en had veel belangstelling
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getoond voor alles wat Lazare betrof. Zoo was het nu toch duidelijk, dat zij hem
heelemaal voor vol aanzag, en dat het dus, net zooals het vroeger en precies zooals
het altijd geweest was, maar van hèm afhing, of Margot zijn vrouw zou worden, of
niet. En nu wilde hij niet trouwen, en was de zaak daarmee dus afgeloopen.
Zóó was het goed.
Maar als het er dan aldus mee stond, kon hij Margot ook best wat vaker ontmoeten.
't Zou belachelijk zijn, als hij haar ontweek, alléén, omdat mama Cloppenburgh hen
wat al te in het oog loopend vaak samenbracht....
Terwijl hij zoo in zichzelf voortredeneerde, stelde hij zich nog even de vraag: of
hij nu
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werkelijk geen v u e s op Margot had, of hij, gesteld dat hij nu eens tòch trouwen
wilde, in Margot niet een voor hem de meest geschikte vrouw moest zien?
Hij lag er over na te denken, lang, maar heel rustig.
Maar 't lag aan hèm, of hij....

V.
In den tijd, die nu aanbrak kwam Lazare gaandeweg heelemaal weer in evenwicht.
De vraag trouwen of niet trouwen kwam niet meer in hem op, ondanks het feit, dat
hij Margot geregeld ontmoette, bij haar thuis, bij anderen, of op het tennisveld. Het
was wel opvallend, dat deze kwestie juist zoo geheel voor hem beslist was nu hij
weer geloofde, dat hij Margot tot zijn vrouw kon maken als hij slechts wilde, en
eigenlijk, dat het daarvoor altijd nog tijd was. De rust, die deze overtuiging hem
schonk, bracht hem tot kalme overwegingen, waarbij hij zich telkens het bestaan te
binnen bracht van een of meer andere vrouwen, die hij een enkele maal ontmoette,
en wie hij zijn aandacht schonk, en wat liefde gaf soms, zonder de hinderlijke gedachte
bij voorbaat of achteraf van door deze buitengewone verhoudingen gebonden te zijn.
Neen, het trouwen was op het oogenblik van de baan.... Alsof trouwen nu alleen
maar mogelijk was met Margot!.... Waarom niet met een zijner andere vriendinnen?....
Het vreemde hiervan ontging hem niet, en hij vroeg zich nóg eens af: zou ik dan toch
van Margot houden? Och neen, Margot was geen vrouw voor hem. Wat hem daar
het meest van overtuigd deed zijn, was de wetenschap, dat zij niet mooi was, en niet
jong meer. In zijn egoïste oppervlakkigheid was hij nimmer aan de gedachte
toegekomen, dat er nog andere eigenschappen bestonden dan uiterlijk schoon en
volle jeugd, die een vrouw charme verleenen in het oog van den man die haar begrijpt.
Van één ding was was hij maar doordrongen: dat niemand het in zijn hoofd zou
krijgen haar móói te noemen. Ze had iets vriendelijks in haar gelaat, evenals zij in
haar houding, haar bewegingen, haar heele wezen iets liefs had. Maar mooi, mooi
was ze niet. En ze was acht en twintig al. Een vrouw van acht en twintig is haar jeugd
gepasseerd. Bovendien zag Margot er niet uit als zou zij worden wat men noemt een
goed geconserveerde vrouw Ze was nú al niet meer zoo gevuld in haar gelaat, en
haar handen waren, hoewel sierlijk van vorm en lijn, hem te smal en te lang, niet van
die weeke molligheid en zachtheid, die aan vrouwehanden, als ze werkelijk mooi
zijn, zoo'n zinnelijke bekoring geven, vond hij.
Toch, iedere keer wanneer hij over Margot zat te peinzen, steeg er in hem iets van
een vaag verlangen naar haar bijzijn omhoog....
Hij zag haar veel, den laatsten tijd....
Dat was prettig, vooral nu die trouwgeschiedenis van de baan was.
Met een kalm gemoed bedacht hij zich dan ook, dat hij Margot den volgenden
avond bij de Van Dinterens zou ontmoeten.

VI.
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Dat Lazare den dag van het fuifje bij de Van Dinterens, en de dagen daarvóòr, niet
zoo maar voor de leus, bij toeval, of bij wijze van tijdverdrijf telkens weer langeren
of korteren tijd over Margot Cloppenburgh had zitten suffen en droomen, was hem
duidelijk, toen hij zich, 's avonds laat thuisgekomen, wéér met haar persoon
bezighield.
Hij wist nu, dat hij tóch op haar verliefd geweest was. Natuurlijk geen
jongensachtige verliefdheid vol onstuimig verlangen, maar juist dat kalme, dat
vasthoudende, onbewuste bijna, dat de verliefdheid van rijpere mannen zoo bijzonder
kenmerkt.
Dàt was het geweest. Hij had 't te pakken gehad!
Maar nu was het gevaar voorgoed geweken. Hij had Margot dezen avond heel
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kalm en ernstig gadedeslagen, en was op wonderlijke wijze in zijn gevoelens ten
opzichte van haar totaal veranderd. Toevallig of niet toevallig was hij weer veel en
dicht in haar nabijheid geweest, en ook bij haar omgang met anderen had hij haar
tot onderwerp van een onafgebroken, aandachtige beschouwing gemaakt, van studie
bijna.
Nu wist hij, dat Margot geen jonge vrouw meer was.
En hij voelde, dat hij haar bijgevolg niet begeerde.
Terwijl hij zoo voortpeinsde, zag hij haar beeld vóór zich, zooals hij haar den
geheelen avond in werkelijkheid aanschouwd had. Hij merkte weer duidelijk de lichte
schaduwen op, die onder haar vermoeide oogen hingen. Hij bespeurde de fijne
rimpeltjes opzij van die oogen en de scherpe trekken om haar mond. De lippen, die
zij soms eenigen tijd stijf op elkaar gedrukt hield, wanneer zij, in gedachten verzonken,
voor zich uit zat te staren, waren niet rood en vol; en haar hals leek hem niet gevuld
genoeg voor een jonge vrouw. Haar heele, af en toe ietwat voorovergebogen houding,
haar haastige, soms bijna schichtige gebaren, alles drukte een vermoeidheid uit, die,
naar hij het voelde, geenszins het gevolg konden zijn van een overgroote inspanning,
of van een gedwongen nachtwake, van voorbijgaande zorg of kommer, doch
uitsluitend het gevolg moesten zijn van voorbije jeugd en van komende verwelking.
Voortdurend zag hij den eigenaardigen gloed, waarmee haar aangezicht overtogen
was geweest, als een waas van laat avondrood, en hij ontwaarde in dit rood iets
paarsigs, dat hij onder een laag p o u d r e d e r i z kwalijk verborgen achtte, en dat
hem zoo sterk herinnerde aan de eigenaardige kleur, die oude vrijsters naar zijn
ondervinding in den regel op het gelaat hadden, wanneer zij, op haar mooist gekleed
en gekapt, bij avondlicht haar laatste kansjes waagden...
Op deze wijze, en in dezen onvriendelijken geest peinsde en fantaseerde Lazare
tot laat in den nacht voort, en hij besefte vol prettige gerustgesteldheid, dat hij eerst
n u voorgoed van zijn hinderlijke gedachten aan trouwen en zijn onnoozele
droomerijen over Margot verlost was.
Hij strekte zich wat luier op den divan uit, en nam een nieuwe cigarette uit het
nikkelen Japansche kistje.
Sjonge, sjonge, wat werd ze oud, Margot..
Hij voelde iets als medelijden met haar, en besloot, uit pure goedigheid, de familie
weer eens gauw te gaan opzoeken.

VII.
Lazare had de post bij zijn ontbijt gevonden. Een paar drukwerkjes en een brief.
Even kijken.... Van zijn vriend De Loo, die in Zwitserland was om wat op zijn verhaal
te komen na de vermoeienissen van den laatsten tijd. De Loo had een aardige
effectenzaak, erg druk, had zich een beetje overwerkt. Boffer anders, die De Loo! 't
Zou hem, Lazare, lijken, zoo wat emoties iederen dag.... Een lange brief was het....
De kerel wist zeker met zijn tijd geen raad. Lazare schreef nooit meer dan één of
anderhalf zijtje, als 't niet over zaken ging. Enfin, hij zou de brief straks eens op zijn
gemak lezen. Eerst even ontbijten.
Hij nam een dun sneedje brood en legde er een paar plakjes kaas op....
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Hé, was dat een verlovingskaart? Hij trok de annonce uit den omslag en las: ‘De
Heer en Mevrouw Cloppenburgh...’ Wel allemachtig! Lazare legde het stukje brood,
dat hij juist in den mond wilde steken, weer op zijn bord neer en las nu duidelijk, dat
de heer en mevrouw Cloppenburgh.. enz... enz... enfin, dat Margot zich verloofd had
- met Henk du Croo.
Hoe nu?
Henk? Die zou verloofd zijn met Margot?
Eenige minuten lang zat Lazare over het geval na te denken. Of eigenlijk in het
geheel niet te denken, want hij was
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in die mate ontsteld en verbijsterd, dat het hem niet mogelijk was orde te brengen in
de gedachten, die hem bij drommen tegelijk bestormden en de meest tegenstrijdige
gewaarwordingen van verbazing, onrust, ontsteltenis, afgunst, verontwaardiging en
zelfs spotlust bij hem wakker riepen.
Hij staakte zijn ontbijt, stond op en liet zich bij het raam in een crapaud neervallen,
lezende en herlezende de kennisgeving, om daarna weer peinzende vóór zich uit te
zitten staren, zonder zich in het geval naar behooren te kunnen oriënteeren; zonder
ook dat hij een besluit vermocht te nemen.
Langzaam.. heel langzaam toch ordenden zich de vele en verschillende gedachten
in zijn brein, en nu zag hij duidelijk wat het geval was. Hij kon weer rustig nadenken.
Henk zou dus met Margot Cloppenburgh gaan trouwen. Wel, wel. Neen maar, een
aardige verrassing. Die Henk, die deugniet, die gannef. Nooit iets van verteld aan
Lazare, zoo maar stiekumweg zijn gangetje gegaan.. Nou ja, Henk had vaak over
Margot gesproken, dat herinnerde Lazare zich nu wel, maar wat hij van haar zei was
altijd zoo gewóón, nooit eens iets bijzonders of iets opvallend hartelijks.. soms wel
iets bepaald vriendelijks, wel iets aardigs, dat was zoo, maar nooit iets om wat bij te
vermoeden....
En Margot?
Maar wat kon 't hèm per slot van rekening schelen, wat Margot deed of dacht. Hij
ging naar de Club, dat was wat anders.
's Morgens waren er wel nooit zoo heel veel menschen, maar Van Dinteren kwam
meestal om elf uur even kijken en oom Jaap zou er ook wel zijn.... Ze wisten het
misschien nog niet....

IX.
Lazare was 's avonds al vroeg uit de club huiswaarts gekeerd. Hij had het er vervelend
gevonden. Dien dag was hij er drie maal geweest, 's morgens had hij een portje
gedronken, 's middags thee en een paar bitters na, 's avonds was hij er maar weer
heen gekuierd, doch ook toen had hij blijkbaar iets te veel verwacht van de stemming
die daar tengevolge van het voor hem zoo onverwachte engagement zou heerschen.
Over het algemeen liet het gebeurde de menschen nog al koud. Och ja; waarom ook
eigenlijk niet? Lazare was er anders nog al door verrast geweest! Maar Kees van
Dinteren had 't al lang zien aankomen. Jaap wist 't een eeuw tevoren al. En de anderen
stonden er al net zoo min van te kijken.
Hoe kwam dat nu? Was hij, Lazare, dan stekeblind? Liep hij dan te droomen in
plaats van uit zijn doppen te kijken?
Op eens bedacht hij zich dat het óók nog vreemd was, dat men hèm nooit voor de
aanstaande echtgenoot van Margot had aangezien. Hij, die betrekkelijk toch zooveel
bij de Cloppenburghs aan huis kwam! Werd hij dan voor zoo onschuldig, voor zoo
onbeteekenend misschien, gehouden, dat van een verhouding tusschen Margot en
hem onmogelijk sprake kon zijn? Of, vond men hem wellicht te oud, net als Margot
destijds scheen te doen? Misschien had men hem te veel en te uitsluitend als de vriend
der familie beschouwd, juist omdat hij er zooveel aan huis kwam, en daardoor geen
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idee in hem gehad? Maar Henk.... die kwam bijna net zooveel bij de Cloppenburghs
op bezoek als hij....
Eenige oogenblikken later voelde hij zich weer gepijnigd door de vraag, of hij nu
niet even goed als Henk met Margot verloofd had kunnen zijn....
Hierover nadenkende was hij thuis gekomen. Hij draaide het electrisch licht aan.
Nu, in de gezelligheid van de bijna schitterend verlichte kamer, was het, als viel
er opeens een drukkende gedachte vol zwaartillendheid en zorg van hem af.
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Hij lachte om zijn gepeins van zooeven. Nu zag hij de dingen anders. Henk was er
in gevlogen! Gek, den heelen dag had hij dezen kijk nog niet op het geval gehad. Nu
begreep hij op eens, hoe jammer het voor Henk was, dat hij Margot genomen had,
Margot, die zoo ongeveer even oud was als Henk zelf, veel te oud dus voor zoo'n
jongen vent, zoo'n kerel als een boom, gezond en sterk, een reus. Henk had een andere
vrouw moeten kiezen, een jongere, minstens tien jaar jonger. Een knappe vrouw, vol
levenslust, die een jeudige moeder voor zijn kinderen zou zijn....
Lazare, in zijn verbeelding, zàg de vrouw, die hij voor Henk geschikt oordeelde....
Hij vergeleek haar beeld met dat van Margot....
Op eens stond zij voor zijn geest....
Dit beeld ontstemde en verontrustte hem opnieuw.
Hij voelde iets als een wrevel tegen deze vrouw in hem omhooggroeien....

IX.
Lazare had de verlovingsreceptie bij de Cloppenburghs niet meegemaakt en was ook
niet bij het trouwen van Margot en Henk aanwezig geweest. Beide plechtigheden
hadden plaats in een tijd, dien hij in het buitenland doorbracht voor herstel van
gezondheid.
Op zijn onverwachtst was hij ernstig ziek geworden. Lazare, die een zwaar leven
achter den rug had, en aan dat leven juist altijd zijn vitaliteit en zijn
weerstandsvermogen naar lichaam en geest toetste, was betrekkelijk nooit ziek
geweest en zijn zenuwgestel wist niet van al de groote en kleine bezwaren waarvan
hij bij zijn vrienden en kennissen telkens iets bemerkte.
Maar daar op eens was hij 's morgens lusteloos opgestaan, had wat koorts gekregen
en pijn in het geheele lichaam gevoeld. De pijn was de volgende dagen verergerd en
bij tijden schier ondragelijk geweest. Greve, de dokter, sprak van zenuwrheumatiek
en er brak een allernaarste tijd van pillen, poeders, baden, inwikkelingen, massage
en zelfs kamergymnastiek aan. Door al deze middelen knapte Lazare in twee maanden
tijds tenminste zoo ver op, dat hij op reis kon gaan naar een Duitsche badplaats, om
daar dagelijks modderbaden te nemen.
De kuur werkte niet veel uit.
Lazare was nu weer in het land terug, hield als vroeger geregeld zijn kantoor,
bezocht af en toe de Club, legde een heel enkel bezoek af bij zijn beste vrienden,
maar van tennissen en paardrijden was nog geen sprake en de pijnen hielden aan.
Toch was er volgens den arts hoop op beterschap, al kon 't nog heel lang duren.
Jaap had hem getroost, zeggende: ‘Och kerel, niets bijzonders, maak je geen zorgen,
je hebt 't pootje, dat krijgen we vroeg of laat allemaal....’
't Zou wel zoo zijn. 't Was beroerd. 't Was lam. 't Maakte n'm ellendig.
Dit bestaan werd hem een gruwel. Als hij bij zichzelf de ongemakken, die zijn
kwaal meebracht, opsomde, en zich nog bedacht, dat hij het rooken en de spiritualiën,
en zelfs het gebruik van thee en koffie, van vleesch en van alle specerijën zooveel
mogelijk tot een minimum beperken moest, vond hij zijn leven een mislukking en
verviel hij beurtelings in buien van mokkig misnoegen en in vlagen van driftig
ongeduld om den langzamen vooruitgang van zijn gezondheid.
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Maar als hij weer zijn ergste pijnen geleden had, en zijn gang daardoor stijf was,
zijn houding gebogener nog dan tevoren, was er iets in zijn oogen, dat op wanhoop
geleek, en kon hij met machteloosheid en onwil, en met afgunst in het hart bij de
gedachte aan zijn vrienden en
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kennissen, die hun gewone leventje volgden, zuchten: Dàt is de ouderdom!

X.
Moed houden! zei de dokter telkens.
Jawel, lekkermakerij natuurlijk. Anders niet....
Maar ziet, Jaap had op een middag ‘paf’ gestaan toen hij Lazare bij zich het hek
zag binnen wandelen. Lazare had zijn stok met opzet thuis gelaten, om oom te
overtuigen hoe prachtig het weer ging.
- Goddorie, jongen, ben jij 't zelf, had de verbaasde man uitgeroepen, of droom
ik? Je loopt weer als een kievit! Heeft Greve dat gedaan....?
In betrekkelijk korten tijd was het gebeurd. Een week geleden ongeveer was er
verbetering in den toestand gekomen en had Lazare op eens tegen den middag de
pijnlijkheid in zijn ledematen voelen verminderen. Toen, vrij spoedig al, was de
stijfheid uit zijn rug en borst geweken en de dokter had deze onverwachte wending
kalmweg, zonder een spoor van verbazing toegeschreven aan ‘dat laatste middel’,
een nieuw preparaat van Franschen oorsprong.
Lazare vond het best, 't kon 'm niet bommen, waar het middel vandaan kwam. Hij
had minder pijn, was niet zoo stijf meer, had weer pleizier in z'n leven, werd weer
jong! Als dat zoo door ging, fantaseerde hij al, en als hij nog eens de oude werd, dan
zou hij weer net als vroeger gaan leven. Nou ja, wat kalmer natuurlijk maar toch in
ieder geval geregeld zijn bittertje en zijn sigaar, en dan weer van alles eten....
Greve was, al liet hij het niet blijken, buiten zichzelf van verbazing over zijn
patiënt. Hij vertrouwde het geval nog niet heelemaal. Maar de beterschap hield aan
en Verberne zat voor den drommel toch maar weer op z'n peerd!
Neen, 't was een mirakel, en hij noemde Lazare zijn reclame-proef konijn. Hij zei:
Ik wil je kieken, man, en de foto stuur ik op naar de Sorbonne!
't Was geweldig! En 't blééf goed gaan. Lazare zag er zelfs beter uit dan vóór zijn
attaque. Dat kwam, omdat hij nu geregeld leefde, en op tijd at en naar bed ging, en
's middags meestal ook nog een uurtje ging liggen. Hij bespeurde een groote
veerkrachtigheid bij zichzelf en had weer zelfvertrouwen en een ruimere mate van
slagvaardigheid bij zijn gesprekken met anderen, vooral met de dames, die hij nu
weer geregeld zag.
Lazare had pleizier in zijn leven. Hij hield lange gesprekken met zichzelf, waarin
hij zich bekende, dat hij veel flinker was dan vóór zijn ‘beproeving’; dat hij gelouterd
uit dit vuur tevoorschijn gekomen was.
Hij hield weer van het leven, van de menschen, van zijn vrienden en kennissen.
En als hij Margot....
Margot!
Het schoot hem op eens te binnen dat hij haar na zijn aanval nog niet weer ontmoet
had. Tijdens zijn ongesteldheid, en ook na zijn terugkeer uit Duitschland had hij de
‘vrouwtjes’ geheel genegeerd. In dien toestand van invaliditeit en aftakeling, vond
hij, was er in zijn denken geen plaats voor een gedachte aan das ewig Weibliche. En
zelfs de Cloppenburghs had hij niet weer opgezocht. Nu ontmoette hij zijn vroegere
kennissen en vriendinnen gaandeweg weer meer geregeld, doch uitsluitend op de
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wandeling en op het tennisveld, want bezoeken had hij nog niet weer afgelegd. En
sedert haar huwelijk ging Margot zoo goed als niet meer uit en had zij het tennissen
geheel gelaten.
Nu zou Lazare het jonge echtpaar toch eens gaan bezoeken.
Hij zag er tegen op....
Vreemd, het geluk, de stemming vol genoegelijkheid en rustige tevredenheid, die
zooeven nog warm in hem was bij de ge-
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dachten aan zijn beterschap en aan den prettigen tijd, die weer aan ging breken, was
op eens verkild en in hem verstrakt.
Nu had hij tóch weer iets, dat hem hinderde....

XI.
Hoe gezonder en levenslustiger Lazare zich begon te voelen, hoe meer de herinnering
aan Margot hem pijnlijk werd, een gestage hinderlijkheid, een lastige gedachte, die
telkens opnieuw eentonig-sarrend op hem afschoot, en dan in zijn denken hangen
bleef als het lang gerekte geluid van een gonzend insect....
En hij had een vaag vermoeden waaròm dat zoo was.... Nu en dan hoorde hij van
zijn vrouwelijke kennissen terloops wel eens iets over Margot en Henk. Het waren
onbeduidendheden in den vollen zin van het woord, doch bij het vernemen dier
onschuldige nieuwtjes was hem toch telkens weer éen ding duidelijk: dat Margot
gelukkig was - door Henk.
Het leek wel alsof hij deze gedachte slecht verdragen kon.
Henk! Hij, Lazare, niet....
Natuurlijk, hoe wilde het ook anders? Hij hield immers niet van Margot? Och wel
neen, nu niet, en vroeger evenmin. Waarom misgunde hij dien Du Croo dan de liefde
van deze vrouw? Als hij behoefte had aan vrouwelijke genegenheid, hij kende toch
zoo tal van aardige, jonge en knappe vrouwen. Gek, ten opzichte van dezen kwam
de gedachte aan trouwen niet in hem op. Het was altijd weer de herinnering aan
Margot, die hem zijn rust benam en het gold daarbij altijd de gedachte van met haar
getrouwd te zijn, met Margot, die hij niet liefhad, die hij niet mooi genoeg vond, en
niet jong genoeg voor hem....
Voor de zooveelste maal besloot Lazare zijn vermoeiend gepeins nu eindelijk eens
voorgoed te staken.
Toen hij thuis kwam lag er een kaart, van Henk, die vroeg of het Lazare schikte
dat hij met zijn vrouw - waarom zei hij niet Margot? - een bezoek kwam brengen.
Hij vroeg het maar vooraf, want dan was de kans grooter Lazare thuis te treffen.
Hij schreef terug dat het hem een feest zou zijn.
Morgen kwamen ze dus. Het zou 'm benieuwen hoe Margot er uit zag na haar
trouwen. Hoe lang was ze nu getrouwd? Laat 's kijken.... zes maanden, wat 'n tijd al.
Morgen zag hij Margot weer. 't Was alsof hij maar half geloofde dat ze werkelijk
met Henk getrouwd was.
De avond werd in ledigheid doorgebracht. Lezen ging niet, de courant interesseerde
hem niet, in de Club had hij geen zin.
Hij ging vroeger dan gewoonlijk naar bed, kon den slaap niet vatten, dommelde
eindelijk in en droomde toen dat hij een langen brief aan Henk schreef om hem te
vragen of Margot....

XII.
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Het zou nog wel een half uurtje duren eer Margot en Henk kwamen. Alles was voor
de ontvangst gereed en Lazare werd al ongeduldig. Hij was zenuwachtig, wist niet
wat hij wilde, Want hij verlangde iets, iets anders nog dan alléén, dat ze nu eindelijk
toch kwamen, en dat het maar weer afgeloopen was. Hij wilde vast en voorgoed
weten en beseffen, dat Margot niet mooi was, en dat hij haar niet zonder reden als
vrouw versmaad had. Hij wilde er ten volle van overtuigd zijn, dat zij werkelijk
degene wàs, waarvoor hij haar steeds gehouden had, een vrouw, te oud voor hem,
niet goed genoeg voor hem, geen geschikte partij voor een man van zijn leeftijd....
Maar Henk, die was wel tien jaar jonger dan hij....
Ziezoo, hij wàs er weer!
En van voren afaan begon hij zijn zelf-
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beschouwingen, daarbij in verwarrende en hinderlijk vermoeiende herhaling
vervallende, zonder tot een besluit te kunnen komen.... Hij had Margot niet gewild
toen het, naar zijn eigen overtuiging althans, aan hèm gelegen had of hij haar trouwen
zou of niet. En nu?
Ja, wat nu? Wat wilde hij? Wat zou hij nu verlangen als het nog niet te laat was?....
Zoo bleef zijn geest met Margot bezig. Alléén, scheen het wel, omdat hij niet
verdragen kon, dat zij in de oogen van iemand als Henk begeerenswaard was....
Kwamen ze nu maar, dan was het einde dezer verveling daar. Hij twijfelde. Hij
wilde wéten. Hij wilde haar zíen.
Lazare keek op zijn horloge. Daar hoorde hij iets. Hij keek de voortuin in en zag
Margot aan Henks arm het grindpad opkomen. Hij liep hen tegemoet en geleidde het
jonge paar ietwat onhandig naar de voorkamer, waar hij Margot op de sofa verzocht
plaats te nemen. Henk, die door den gastheer een beetje vergeten werd, nestelde zich
gemakkelijk in een vlak daarnaast staande crapaud, en hij deed dit met een beweging
van: we zijn bij goede kennissen. Lazare ergerde zich over den geringen afstand, die
Henk tusschen Margot en zich zelf bewaarde.
Na een heel korte stilte begon Henk naar de gezondheid van den gastheer te
informeeren, en terwijl het gesprek over dat onderwerp een tijdlang voortduurde had
Lazare gelegenheid om weer tot kalmte te komen.
Toen begon hij Margot ongemerkt op te nemen....
Op eens bedacht hij zich dat er thee moest worden geschonken. Maar Margot
vroeg of zij dat doen mocht.
Lazare zette nu, levendiger dan te voren, zijn gesprek met Henk alléén voort, die
glimlachend te luisteren zat, en groote schik had in de zenuwachtigheid van den
gastheer.
Margot lachte Henk van achter het theeblad toe, en kon hem een verstandhoudelijk
knipoogje geven, zonder dat Lazare er iets van merkte.
Men bracht de thee, en men babbelde over allerlei van vroeger, en over den tijd
dat zij elkander niet meer ontmoet hadden.
Margot was veel aan het woord en Henk hielp haar het gesprek gaande houden
want Lazare werd gaandeweg meer afwezig. Hij hoorde af en toe heelemaal niet wat
er gezegd werd en toonde heel weinig initiatief.
Ten slotte hokte het gesprek, en toen men in vrij korten tijd een beetje erg dikwijls
van onderwerp veranderd was, gaf Margot, die gaandeweg onrustig begon te worden
onder Lazare's voortdurend op haar gevestigden blik, ongemerkt een teeken, en zij
stonden op om afscheid te nemen.
- We moeten mekaar nu eens gauw weerzien, zei Henk.
- Ja, daar voel ik voor.... een goed idee.... hakkelde Lazare, terwijl hij overal zocht
waar hij Margots parasol gezet had.
Nog eens omkijkende wandelde het echtpaar weer huiswaarts.

XIII.
Ze waren weg.
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Lazare, die het echtpaar had staan nakijken, ging nu de voorkamer weer binnen.
Hij zag zichzelf op eens in de spiegel, bleef een oogenblik staan, en staarde zijn beeld
met suffige belangstelling aan.
Kijk, daar sta ik, zei hij bij zichzelf. Méér inhoud had zijn denken op dat oogenblik
niet.... Maar deze enkele woorden zeiden toch duidelijk, dat niet gebeurd was, wat
hij vol angst en onzekerheid gehoopt had: dat Margot voor hem zou zijn als iedere
andere vrouw, die hem hoogstens niet heelemaal onverschillig was, doch overigens
van geen bijzondere beteekenis voor zijn leven.
Dàt was anders uitgekomen.
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En de ontgoocheling was een rampzalige geweest, en van juist zoo beschamenden
aard, omdat in de eerste plaats Margots uiterlijke verschijning hem op dezen dag zoo
begeerenswaard was voorgekomen, verre van hem koud en onverschillig te laten,
zooals vroeger. Margot was ànders geweest, dan hij zich voorgesteld had, niet oud
in den zin zooals hij dat eerst bedoelde. Al den tijd, dat hij haar onder het laatste
bezoek scherp had zitten opnemen, zich verbeeldende, dat zijn verstrooidheid Margot
en Henk niet opviel, groeide de overtuiging van oogenblik tot oogenblik in hem, dat
Margot hem niet onverschillig was en dat zij haar bekoorlijkheid niet aan haar karakter
en wezen alléén dankte, doch evenzeer aan haar uiterlijk.
En nog steeds was dit laatste voor Lazare het belangrijkste.
Hij begreep nu minder goed dan tevoren, dat hij haar vroeger zoo versmaad had.
En bij de gedachte aan deze onbegrijpelijkheid klom er een stugge wrevel in hem
omhoog, die hem tot ontevreden zelfcritiek bracht. In het bewustzijn van zijn
tegenwoordige gezondheid en levenslust scheen het hem toe, dat zijn onwil en zijn
laksheid destijds een gevolg waren geweest van wijfelachtigheid en van gebrek aan
durf.
Hij zat daar nu voort te piekeren in de crapaud, waar Henk zoo juist uit was
opgestaan, de toegespitste vingers tusschen zijn slappe knieën tegen elkander tikkende.
Hij staarde, de rug gekromd en het hoofd voorover recht voor zich uit door de vitrage
gordijnen den tuin in. Nog eens beleefde hij, vanaf het binnenkomen tot het afscheid
toe, wat hij tijdens het bezoek van Margot en Henk gezien en gehoord had. Duidelijk
zag hij haar weer in den hoek van de sofa zitten. Het viel hem op, dat zij anders
gekleed was dan vroeger tijdens hun ontmoetingen, thuis of bij anderen. En hij besloot
nu, dat Margot ook geen vrouw was voor overdreven gekleede avondtoiletten, dat
zij in het eenvoudige eerst volkomen tot haar recht kwam. Zelfs redeneerde hij bij
zichzelf, dat Margot voor al die onnatuurlijke aanstellerij te ernstig was, te stemmig,
te goed. En in die mate was hij nu door haar uiterlijk geboeid, dat hij niet besefte,
hoe, en waarom hij dusdanig overdreef.
Deze, en nog vele andere veranderingen van haar uiterlijk, haar kleeding, haar
kapsel, keurde hij goed, niet meer zooals hij vroeger deed, in het volle bewustzijn
zijner superioriteit, waar het gold te oordeelen en te veroordeelen, maar nu van
ganscher harte, omdat al deze veranderingen, in zijn oog verbeteringen, hem zoo met
een stille vreugde, een bezonken tevredenheid vervulden....
Toen, op eens, bedacht hij zich, dat het Henks invloed wel kon zijn, die dit alles
zoo bewerkstelligd had!
Een heete afgunst nijdigde in hem omhoog.
De onrust overmande hem weer....
Henk, - híj niet!
Nou ja, omdat hij immers niet gewild had! Och kom, vervloekte onzin: omdat hij
te lam en te beroerd geweest was om behoorlijk werk van Margot te maken. Door
zijn vrees voor god-weet-welk onbestemd gevaar had hij op haar een indruk gemaakt
van besluiteloosheid, misschien wel van onbetrouwbaarheid.
Er kwam iets van zelfmedelijden door hem heen deinen, en de nijdigheid van
zooeven dreef uit hem weg.
Dit gevoel verstilde toen weer in hem, en hij zakte omlaag in een onbestemde
droomerij.... Margot was in zijn verbeelding weer vlak bij hem. Ze zat op de sofa,
net als zooeven, in het toilet van dezen middag, en haar figuur kwam in dit kleed als
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geheel verjongd te voorschijn. Nu was zij slanker, en het scheen of haar bewegingen
een grootere veerkracht, haar leden een buigzamer vlugheid hadden, en haar geheele
verschijning een sierlijke gratie ten toon spreidde.
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Haar gelaat....
Hoe, vroeg hij zich voor de zooveelste maal af, hoe was het mogelijk, dat alles,
wat hem destijds in dat gelaat zoo mishaagd had, er nu als uit weggewischt was.
Niets ontdekte hij meer daarin van wat hij vroeger zoo smadelijk en zoo vol
onvriendelijken spot uitgemaakt had voor de bewuste trekken, die de oude vrijster
zouden moeten kenmerken...... De zachte huid, zij spreidde over haar nu ietwat
gevulder gelaat een blozende donzigheid, die een illusie van geur en warmte gaf, en
waaronder het bloed met kracht en spanning stroomde, alsof het omhoogstuwde de
lust en de overmoed en de plaagzucht, die haar de oogen uitstraalden....
Zich gestadig meer en meer in het uiterlijk en het wezen dezer vrouw verdiepende,
had hij zich-zelf allengs zóó geheel in haar verschijning verloren, dat de gevoelens
van spijt en zelfverwijt, de gedachten vol afgunst van zooeven, en de onbewuste
zelfoverschatting tot zwijgen waren gekomen....
Hij zag slechts het gelaat van Margot, en, vaag, in zachte omtrekken, de lijnen
harer lieve gestalte....
Het rumoer zijner onbeholpen fantasieën aldus geheel verstomd zijnde, bleef in
zijn gedachten alleen nog maar haar beeld. En zijn heel vaag denken aan Margot
werd door geen enkele emotie van eigenliefde of zelfoverschatting gehinderd. In zijn
hart was daar op eens opgestaan een stille, maar vaste blijdschap, die toch ook niet
was zonder weemoed, en evenmin zonder een laatste spijtigheid om het door hem
niet erlangde....
Dit was, toen hij opeens weer vóór zich zag oplichten den glimlach, dien hij dezen
middag een enkele maal heel even om Margot's mond had zien zweven, en die aan
haar gansche gelaat dien glans gegeven had van overgave aan een gedachte van
geluk, een groote, almachtige blijdschap om de volheid eener in vervulling gegane
illusie....
En in die mate was op dat oogenblik Lazare in zijn wezen veranderd, dat hij
ontroerd de gedachte vond: Het is de moeder in haar....

Begrafenis,
door H. Koch.
Haar vader vertelde, om haar wat af te leiden, van zijn jeugd, - ook veel van
grootmoeder, en 't kind luisterde belangstellend, verlangend een oogenblik van de
gedachten, die steeds op haar indrongen, bevrijd te zijn.
Wanneer haar vader even haar aandacht losliet, en zich afwendde om het beslagen
coupéraampje af te vegen, greep de beklemming haar weer sterker dan ooit, en bonsde
het hart haar in de keel.
Als de grootmoeder van een ander meisje stierf, - ze herinnerde zich dit nog wel
van enkele klasgenooten, - had ze het erg naar gevonden voor hen, - maar toch iets
natuurlijks, want het waren toch oude menschen.
Maar nu, - nu voelde ze pas hoè vreeselijk het was als je grootmoeder stierf, en
hoe vreemd en onnatuurlijk het juist leek, voor je gevoel.
In haar was het, alsof er iets gebeurd was, wat ze eigenlijk voor onmogelijk
gehouden had, - iets wat op een of andere manier toch wel door eenige kracht, vanwaar
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ook, tegengehouden zou zijn, omdat het niet kon, niet moest, niet mòcht! Hoe kon
dat nu, die lieve fijne kleine stille grootmoeder voor altijd weg?
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Grootmoeder was haar zoo lief geweest, behalve moeder en vader wist ze haast niets
lievers. Zij meende altijd dat wel niemand een lievere en mooiere grootmoeder zou
hebben!
Het kind zat stil te denken, opzij naar haar vader kijkend die de oogen gesloten
hield.
Wat had ze een stralende verstandige oogen gehad, bruine stil-vredige oogen. Als
ze je aankeek was er een warme innigheid in, - zooals je behalve thuis nergens vond.
Wanneer grootmoeder stilletjes bezig was, zag ze er dikwijls melankoliek en
verstrakt uit, en haar gezicht hoekig, net als bij vader. Het kind moest dan wel naar
haar toevliegen en haar omhelzen.
Dan werden grootmoeders trekken weeker; en haar lippen trilden, en als dan dat
ontroerend, even kinderlijk-hulpbehoevend lachje om haar mond kwam, schuchter
en moeilijk als ze was in 't toonen van haar gevoel, en toch vertrouwend, dan werd
het wonderlijk bewogen in kleindochtertjes vrouwenhart. Dat kinderlijk-eenvoudige,
dat onverborgene, directe, weerlooze, en het daardoor opene en toch stroeve in alle
gevoelsdingen, - eigenlijk juist zooals haar vader dat had, - ontroerde het meisje altijd
zoo, dat ze zich wel in verteedering en bewondering, en toch half beschermend, aan
grootmoeders borst had kunnen werpen. En toch had ze dit dan natuurlijk nooit
gedaan, - alleen maar stil bij haar gestaan, en wat hadden ze elkaar dan in hun
onhandig-bang-voor-te-veel toch goed begrepen altijd.
Soms lei grootmoeder wel eens haar handen op je schouders, liefhebbend en
trotsch, zonder iets te zeggen, haar oogen vol vreugde over je gezicht stralend.
Haar zijige kleeren en zijzelf hadden zoo'n prettige frissche lucht, eigenlijk heel
anders als bij andere oude menschen. En ze had zoo'n stille manier om binnen te
komen, met haar zachte stappen, zonder ooit haastig te zijn, - en dan keken haar
oogen dadelijk je kant uit. Dat was toch zoo heerlijk geweest, altijd weer!
Och, hoe ze eigenlijk was, - ze was grootmoeder, je eigen grootmoeder, die net
zooveel en zoo echt van je hield, als je zelf van haar hield!
Arme vader, die al zoolang geen vader meer had, en nu zijn moeder ging begraven.
O, dat vreeselijke woord.
Ze begon te spreken tegen vader over de dingen waar ze aan had zitten denken,
in haar behoefte tegen vader iets liefs over grootmoeder te zeggen, - en half zich
afkeerend, haar hand in de zijne, verborg vader zijn tranen.
Nu vulde grooter medelijden haar heele warme jonge hart, tot berstens toe, en ze
wist geen uitweg.
Aldoor maar tikkelden de regendroppels tegen de beslagen coupéraampjes, en
rolden bibberend en langzaam als tranen naar beneden.
‘De grond zal zoo nat worden, - de grond zal zoo koud worden, 't zal zoo slijkerig
zijn,’ rilde en klaagde haar angst binnen in haar. Huiverend van zorgelijke ellende
kroop ze vaster in haar hoekje.
Langzamer ging de trein, - de dingen gleden duidelijker voorbij, - een paar kleine
huisjes, overwegsluitingen, loodsen, en eindelijk ook de silhouet van een molen
gleden langs de raampjes.
‘Wij zijn er’, zei ze gesmoord. Met een zachten schok stond de trein stil en stapten
ze uit. Met moeite balanceerden ze hun parapluies tegen de rukwinden in, die hun
de striemende regen in 't gezicht joeg. Alles leek anders hier, - toch bekend, maar
tegelijk vreemd en ongewoon.
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Er was een prikkelende weligheid in de lucht, een lichte jonkheid bij oogenblikken
in de natte lucht, lichte scheurplekken soms tusschen de jagende vroegmaartsche
regenwolken, die haar onbegrijpelijk verwarden en verwonderden, nu zij zoo rechtuit
naar dat heel-treurige, dat noodlottige toelie-
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pen. Zij liep door als in een droom, voelde zich vreemd gaan, als was zij het zelve
niet.
Eerst een stuk grintweg langs, door plassen en modder, en dan over de straat met
de horretjes en spionnetjes, de breedste straat, waar het gras tusschen de ongelijke
modderige keien welig groeide, en de kettingen met hun nijdige punten als altijd
tusschen de stoeppaaltjes hingen.
Al die duffige ouderwetsche dingen, ze deden haar goed, als iets warm-vertrouwds,
- er straalde iets op af van de liefdevolle sfeer die ze hier altijd om zich en in zich
voelde. Het bonzen in haar keel, en het vreemdplechtige droomachtige van alles,
deed haar weer bewuster denken aan wat haar wachtte in 't oude huis, aan 't eind der
volgende straat.
Daar stond de slager, de handen op zijn rug, op den deurdrempel en inspecteerde
met een diepen rimpel van aandacht zijn dakgoot, die overloopend, een gutsende
pletsende straal, door den wind soms even verwaaid, over de keitjes plaste. Terwijl
zij langs kwamen keek hij bot-nieuwsgierig, richtte zijn hoofd op om beter door zijn
bril te kunnen zien, en groette toen even haar vader, onderdanig en toch gemeenzaam.
Langs de overdekte leege markt liepen ze de volgende straat in, en met een weeige
ontroering, waarbij ze haar beenen voelde verslappen, zag ze in de verte het lieve
huis, het oude huis, waar grootmoeder woonde, - die nu dood was.
Even keek ze op zij. Haar vader stapte bleek en verbeten door, met zijn stevige
korte passen.
De ijzerhandelaar, tegenover het huis, deed juist de deur open, die jengelend
schelde, de kooper wipte de stoep af, en de koele rattenkop van den koopman keek
spiedend met zakelijke burenbelangstelling naar haar vader en haar.
Ze zag dat de deur aanstond.
Niemand had hen zien komen, de luiken waren gesloten, alleen de halve maantjes
erin keken hen aan als verduisterde oogen.
‘Het huis’, vond 't meisje, ‘zag er haast uit of het ook verdriet had’. En ze peinsde
even hoe vreemd het was dat die nare koude man met die dunne haren, daar tegenover,
maar net zoo kon doen als gewoonlijk, en zoo naar hen gluren als altijd met zijn kille
rattenoogen, zijn voeten met de geruite pantoffels net als immer wijd uit elkaar, bijna
dwars op zijn dorpel geplant. 't Was eigenlijk erg vanzelfsprekend, - en toch vond
ze het bijzonder vreemd - griezelig.
Toen ze zachtjes binnengegaan waren, en de familie begroet hadden, zaten ze
samen in de voorkamer, bijna fluisterend in 't schemerige licht, wat de halve maantjes
binnenlieten.
Zij huiverde, keek haar vader vol aan, en kuste hem. Zwijgend kuste hij haar ook,
en snikte toen even, vreemd, bezeerend, angstig-makend snikken, ingehouden lachen
gelijkend, - het aangrijpend moeizaam eindelijk zich overgeven van den ouderen
man aan het verdriet.
Het meisje lei haar arm om haar vaders schouder, - en haar hoofd tegen zijn arm
bleef ze stil zitten, schreiend zoo zacht, dat niemand het hooren kon. Ze zag weer
grootmoeders mooie liefhebbende oogen haar aankijken, zooals ze dat zoo vaak
gedaan hadden, wanneer grootmoeder haar hand genomen en haar zonder iets te
zeggen aangekeken had.
Die mooie stralende diepbruine oogen, en dien zwijgend en
begrijpend-glimlachenden mond, hoe lief had zij ze gehad! En nu, - vreemd was het
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en vreeselijk. Dit was toch haàr kamer, dit was toch haàr huis! Kòn ze nu niet komen,
en zeggen: ‘Ik ben nog hier, - spreek niet over mij alsof ik er niet meer was!’
Dat ze dat niet kon, ja, dat was juist het nijpend-beklemmende, het onbegrijpelijke
onbekende....
Het kind voelde zich wonderlijk in 't hart gegrepen, doorstormd van gedachten en
ge-
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voelens. - En kristalliseerend kwam dan uit dien chaos alleen weer dit feit tot haar
bewustzijn: ‘Ze is daar, aan den overkant van de lange gang, en ze komt niet, om
hier alles te veranderen! O, ze is er toch nog, in haar eigen huis, - en mèt haar, doen
ze nu al of ze zonder haar zijn, spreken ze vàn haar’.
In gedachten zag ze in de opkamer waar grootmoeder ook ziek gelegen had, het
fijne gezicht wasbleek in de kist op zwarte schragen liggen, ze zag de gevouwen
handen voor zich, zooals ze rustig zouden liggen op het witte doodskleed. Gevouwen
zooals zij ze een week geleden gezien had, toen grootmoeder met arme droge tong
nog moeilijk gepreveld had: ‘Die wolken, lucht en winden, wijst spoor en loop en
baan, zal ook wel wegen vinden, - waarlangs ùw voet kan gaan!’
Het kind slikte iets weg. 't Was haar of ze grootmoeders stem hoorde. Zou ze 't nu
heusch goed hebben, dacht ze.
‘Of hij de doode nog even zien wilde,’ vroeg iemand haar vader om den hoek der
deur. Stil stond deze op en ging weg.
Haar gedachten volgden vader, en zij begreep hoe vreeselijk het voor hem moest
zijn, dat trouw gezicht voor het laatst te zien, en ook, - dat hij dit oogenblik niet zou
willen missen.
Al gauw kwam haar vader terug, bleek en ontroerd. ‘Nogal veranderd’, zei hij, ‘'k
zou maar niet meer gaan kijken, zoo hou je een betere herinnering’.
Hij zag er ineens ouder uit, vond 't meisje, en ze pakte zijn hand. ‘Hij is nu ook
de oudste’, voelde ze opeens. ‘Wat moet het leeg en naar zijn, als er geen “oudere”
meer boven je is, - als je niet meer “kind” bent van iemand, - net alsof je op de
bovenste sport van een ladder staat, en toch goed alleen je evenwicht moet zien te
houden, zonder duizelig te worden’.
Voorzichtig keek ze naar hem, zijn hand stijf houdend, om te troosten, - hij zag
verbeten en weggetrokken, zijn goede oogen keken star naar een punt, vochtig
overglansd door tranen, zijn onderkaak strak vooruit gestoken, de kaaklijn hoekig.
't Kind begreep zoo goed zijn leed, - ‘denk eens dat haàr moeder’ -, ze stond op,
sloeg haar arm om zijn hoofd en kuste hem zelf-vergeten moederlijk een paar maal.
‘'t Was zoo'n lief moedertje, zoo trouw’, hoorde ze vaders stem, vreemdhoog en
bevend, - ze zag dat hij zijn gezicht in de handen verborg. Zacht streelde ze zijn haar,
troostende woordjes zeggend. Dan ging ze weer zitten en liet de halfgefluisterde
praatgeluiden, kennisvernieuwingen tusschen neven en nichten, het raar-normale
gerinkel van lepeltjes en kopjes en de beweging van 't koffieschenken voor de van
ver gekomen menschen, over zich heengaan, van verdriet doordrenkt.
Daar trof een verwijderd geluid haar oor, schril, wreed, gedachten verlammend,
- o de schroeven.
't Bloed schoot haar in de wangen, haar adem stokte. 't Was haar of ze het moest
tegenhouden, nu grootmoeder voor zichzelf niet meer kon zorgen. En daar zat ze nu
maar, en liet het vreeselijke gebeuren. God, die nauwe donkere kist, met een deksel
boven haar, een toegeschroefd deksel!
Aan het langzaam stil worden van alle gerucht en gepraat in de halfdonkere kamer,
merkte ze dat ieder door dit knersend, wreed, noodlottig geluid dezelfde beklemming
ging ondervinden, - dat allen hoorden en begrepen.
Ze voelde een machteloosheid en ellende, zoo nameloos, zoo grauw, - als zij ze
nog nooit ondervonden had, - bij 't gruwzaam geluid beet zij haar lippen wond. In
de kamer hoorde men nog enkel een zucht of zacht gefluister.
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Na een oogenblik hield de marteling op, en hoorde men niets meer.
Haar vader zat voorover gebogen, het gezicht in de handen.
Tusschen de windvlagen door, die door
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de straat gierden, door 't getik van de regendroppels heen, die tegen de luiken
kletterden, hoorde ze nu het zachtjes aanrijden der lijkkoets en 't geluid van meerdere
langzaam neerklakkende paardenhoeven.
Dan ontstond er een geruisch, aan den overkant der lange gang.
Het kleine meisje werd ijskoud, ze voelde haar gezichtsvel gespannen, en haar
oogen strak en pijnlijk, knipte een paar maal met haar oogleden, - haar nagels drongen
binnen in haar hand, en er was iets vreemds met haar adem.
In de kamer was het nu geheel stil.Men hoorde stommelen. De kist werd de twee treden afgedragen. Even stootend
tegen de deurpost.
‘Als iets wezenloos,’ schrijnde het in haar. ‘Dat zijn weg niet bepalen kan.’
Nu kwamen de schuifelende passen langzaam nader, nu werd in de donkere
stijfgesloten kist grootmoedertje langs de kamerdeur gedragen, - en nu werd de kist
in de lijkkoets geschoven en ach, grootmoeder ging voorgoed uit haar eigen warme
oude huis, waar ze zoolang geleefd had, - en wist het zelf niet.
Allen gingen langzaam den gang in om den stoet te zien wegrijden, de heeren
kleedden zich aan, en na een handdruk ging haar vader met de anderen in de rijtuigen
en zette de stoet zich langzaam in beweging.
Nu begon, vanuit de lucht, plotseling een groot geluid te plonsen over hen heen,
- zwaar, vol, drietonig gegalm van klokken, droefplechtig en toch vreugdig hoopvol
in haar eigenaardige toonopvolging, onregelmatig gemengeld, - onbegrijpelijk lieflijk,
onzuiver gestemd en juist van vreemdboeiende zoetheid. - soms weeker, dan weer
krachtiger door den wind naar hen toegevoerd.
Het klankte en trilde zoo plechtig en ontroerend onverwacht door de welige,
vochtige, lichtgeurige vroegvoorjaarslucht, die nu wat milder dan straks naar binnen
waaide, dat het kind de gewaarwording kreeg, dat dit als een gave uit den hemel
dalen kwam.
Bevrijdende tranen begonnen al maar over haar gezicht te glijden, onweerhoudbaar,
als een voorjaarsbeek die zich baan breekt.
In haar ontwaakte een nieuw gevoel, ook weliger, lichter, milder, de zwartste, de
ergste angst liet van haar af.
‘Dit was om grootmoeder, - alleen om haar, dit groote heerlijke zware geluid, omdat zij nu weggebracht werd en rusten ging, en omdat grootmoeder weggegaan
was, klaagden die groote klokken in de lucht daar zoo, en omdat ze zoo'n heerlijk
mensch geweest was, juichten ze soms ook er tusschen door, zoodat allen het zouden
hooren.
Aldoor, al maar door, galmden en beierden de groote klokken zingend hun klanken
door de vochtige voorjaarslucht, en zij die alleen in den gang was gebleven, dronk
elken galm dorstig in. Elke klank, dien zij door de halfgeopende deur opving, deed
zijn barmhartig werk, en veranderde haar smart in zachten weemoed, - haar angst
voor den dood werd lichter.
Iedere klokketoon die diep in haar natrilde, ontnam haar de bitterheid, en maakte
haar vrediger en hoopvoller.
Bij den klagenden en juichenden drieklank welke de klokken aldoór, álmaar doór
de lucht inzongen, voelde ze steeds meer de stille bevrediging: ‘Voor grootmoeder,
allemaal voor grootmoeder, dat machtige gezang, over ons allen heen!’
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Eindelijk verstierf het gelui, en er kwam een groote leegte om haar. - Schuin aan
den overkant kwamen twee mannetjes van de hooge trap van 't oude mannenhuis.
Ze droegen iets, maakten bezige gebaren, - bleven toen, iets verder met een ander
mannetje staan praten. Dat was erg geinteresseerd, en keek naar wat ze daar droegen.
In eens voelde ze een korte vlijmende scheut door haar hart. Nu, op dit oogen-
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blik werd grootmoeder begraven, dan hielden immers de klokken altijd stil, - net of
ze hun adem inhielden, - nu was de stoet op het kerkhof. Arm vadertje.
Toen deed ze haar best aan iets anders te denken. Ze ging naar binnen, kuste Tante,
en hielp de kopjes in elkaar zetten.
Nadat de rijtuigen terug waren, en ze naast haar vader aan de koffietafel in de
ouderwetsche huiskamer zat, voelde ze afkeer en hekel tegen een paar neven en
nichten, die haar zoolang deze bleven niet meer verliet.
Vooral voor een dikke zwartharige neef met rood gezicht, dom-verwaten,
zelfvoldaan en ongevoelig, had ze een onmatigen afkeer, die bijna tot walgens toe
steeg. Zij kon het bijna niet verdragen, dat die man nu in grootmoeders kamer zat,
zich alles goed liet smaken en alweer grapjes maakte, terwijl zijzelf in den vochtigen
killen grond ter ruste gelegd was.
Droomachtig was heel de dag haar verder, en onwezenlijk.
De avond, met haar warmen lampeschijn bracht warmte en troost. De verre familie
was vertrokken, en 't gezellige gele licht der petroleumlamp, dat de kamer in
halfschemer liet, en een warme gloed op de gezichten wierp, - en de geurig dampende
thee, maakten rustiger en vertrouwelijk. De kleine kring zat dicht om den tafel heen.
Vriendelijke woordjes gingen heen en weer, - 't meisje stak haar hand door vaders
arm, en lei liefkoozend en bescherming zoekend haar hoofd tegen zijn schouder,
haar stoel vlak bij hem geschoven. Stil soesde ze voor zich heen, en luisterde
ontspannen toe. 's Avonds in bed echter, in 't warm-zachte bed, lag ze nog lang, met
prikkende oogen, in 't donker te kijken, - en naar de halve maantjes in de luiken,
waar 't licht van een lantaarn doorschemerde.
Zij, ze lag hier in 't warme bed, en o, - grootmoeder! Lieve, lieve grootmoeder,
bij wie ze anders altijd had mogen slapen, achter in haar groote bed, - die lag nu in
die donkere kist, koud en eenzaam onder de natte aarde. En zoo erg alleen! Zou
grootmoeder nu weten dat ze aan haar dacht.
't Kind wentelde zich om en om, en martelde zich af.
Laat sliep ze eindelijk in.

Tweeërlei leven,
door Nel Caesar.
‘Ik voel me al een heelen tijd erg down!’
Leo op de hooge kantoorkruk schommelde zijn lange beenen beurtelings in de
hoogte, een eind boven den grond.
Jo's gezicht trok zich met moeite tot een lach, die duidelijk haar zenuwachtigheid
verried. Om zich een houding te geven, wipte ze haar stoel op de achterpooten naar
en van den muur.
‘Arme jongen!’ trachtte ze te spotten.
‘Je onderdanen zijn anders nog al opgewekt. Je zit net als een Leidsche peueraar
aan den waterkant. Maar die schommelt niet zoo vervelend!’
‘En jij troont net als een marktvrouw achter d'r koekstalletje. Alleen wibbelt die
niet zoo gevaarlijk met d'r stoel!’
‘Kan ík doen; 'k heb een steuntje!’
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De stoelleuning bonsde tegen den muur. Jo breidde de armen horizontaal uit op
de richel en liet haar hoofd achterover rusten.
Ze keken elkaar aan. Jo's blik, eerlijk willende rechtuit in den zijnen, bleek tot
haar angst, niet sterk genoeg. Een ver-
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lammende weekheid sloop in haar. 't Was of er iets neersloeg tot in 't midden van
haar lichaam, dat er tot een prop samenknoopte, om er de vreemde ontroeringen in
breeder kringen verder te verbreiden.
‘Heerlijk hè, een steuntje te hebben!’
‘Nou:’ antwoordde ze.
‘In letterlijken en figuurlijken zin, hoe je 't neemt, altijd even prettig!’
‘Ik weet niet, wat je bedoelt!’
‘Dat je twee steuntjes hebt, dien kouden muur en je levenden Henk!
‘Soms heb je aan de doode dingen meer dan aan de levende wezens!’ eindigde
hij. Jo kon 't schimpen in zijn toon niet uitstaan.
‘Ik vind je stemming niet bepaald neerslachtig!’
‘O, heb je daarvan daar straks nog notitie genomen? Vleiend voor me. Je praatte
er zoo overheen. Hoe heb je 't zoo lang onthouden!’
‘Je bent niet in je humeur, jongen!’ zei Jo, strak lachend.
‘Als je zoo onredelijk blijft, laat ik je alleen en ga ik pennen!’
‘Ik onredelijk? Wie zou 't in mijn omstandigheden niet worden!’
Hij zweeg eenigen tijd. Jo dorst niets verder te vragen, niet naar hem opzien. Zou
nu komen, wat ze verlangde en verafschuwde, wat ze naar zich toe wou halen en van
zich afstooten? Ter sluiks had ze oog voor 't ongedurig trommelen van z'n vingers
op z'n knie.
‘Ja, 't is wel prettig, steeds te kunnen zeggen; mijn Henk dit, Henk dat. Henk
schrijft zus, Henk schrijft zoo.
En 't is ook zoo heel prettig voor mij, om het te hooren, 't prijzen van den nooit
volprezen Henk.
Hij is wel een beste steun, als je dat tenminste steun wilt noemen!’
‘Waarom is hij mijn steun niet?’ vroeg ze verschrikt. Ze zat nu plotseling rechtop
met haar stoel, dichter bij hem, met de armen achterom de leuning geslagen.
‘Als ik mijn armen nu uitsteek, heb ik d'r’ dacht hij. 't Spel was vol bekoring. ‘Een
steun moet vlak bij je zijn, zie maar naar den muur. Jullie zijn geen wezentjes, om
alleen door 't leven te tobben. Een steun. Je met een meisje verloven en dan eenige
weken er na voor je carrière naar 't apen- en nikkertjesland te gaan. Dat moet je niet
doen, als je een meisje hebt. Als je alleen stond. Alla! Bevredig je lust om veel te
ondervinden. Ik had dien lust wel weten te smoren en vooral Jo, als ik een meisje
had, als jij er eentje bent.’
Ze wist nu zeker, waar hij heen wilde, probeerde te ontwijken.
‘Dacht je, dat 't van Henk alleen lust geweest was, veel te ondervinden!’ bitste ze.
‘Dan heb je 't glad mis!’
Ze was opgesprongen, stond nu met de armen op den rug tegen den muur, haar
hoofd in de Meizon. Op 't hooge kozijn droop gouden regen over den rand van een
kristallen vaas. Het scheen den jongen man toe, of de gele vlindertjes 't goudlicht
duizendvoudig versterkt over 't begeerde meisje uitfladderden. O, ze was aantrekkelijk,
juist door 't merkbaar vechten tegen hem. Meer hadden er zóó tegengestribbeld, maar
bij haar was de moeite al bijzonder groot. Welnu, de overwinning des te zoeter. Want
hij overwon, beslist. Daar was hij diep van overtuigd. Dat goud en blond in je armen
te hebben, dat volbloeide.
Hij stond voor haar, zijn borst bijna rakend de hare en lei zijn handen op haar
schouders.
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‘Geeft hij wel veel om jou en jij genoeg om hem?
Maak je jezelf niet wat wijs? Ik heb gevoeld en ik voel 't nog, dat je je tot mij voelt
aangetrokken, ik wederkeerig tot jou ook. Ik zou 't wel weten, als je me toestond,
van je te houden. En dat sta je me toe, hè, Jo?’
‘Jo?!’ hij zei 't zacht en streelde zijn duimen over haar hals. Zijn gezicht naderde
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't hare, dat ze angstig wilde afwenden. De warmte van zijn vingers en zijn dwingend
kijken deed haar 't bloed stroomen naar haar hals en op haar wangen. De hitte stond
als om en in hen. Een machtelooze weekheid overmeesterde Jo. Ze hield zijn blik
nu ook vol, zag hem aan, als hij 't haar deed. Zoo onderging ze 't lijdelijk, dat hij
langzaam den mond zette op haar trillende lippen. Toen was 't, of de stroom, waarin
ze zich gesleurd meende, keerde, of er iets uit haar armen, haar lichaam zakte en ze
helder bewust de pijn voelde van een aangedanen smaad. Ze nam zijn handen van
haar schouders,
‘Jo?’ zong hij bijna, vragend.
‘Schei uit. Ga weg, o ga weg!’
Hij hield haar vast.
‘Schrijf hem af, Jo, toe. Je weet nu, wat je wilt.’
Wist ze dat? Wist ze, wat ze wilde? Nee, o nee, dat niet.
O Henk, o Henk! Ze trad naar haar lessenaar, nam een beschreven blad op. De
letters schenen te vervloeien. Er kropte en dikte iets in haar keel. Leo volgde haar.
‘Ik kàn nu niet zwijgen, Jo. Er moet nu volkomen klaarheid tusschen ons komen.
Laat me vanavond met je mee naar huis oploopen.’
‘Ik ga naar Henks moeder, dat weet je toch!’ weerde ze af.
‘Ga deze week voor een keer niet. Is het je dan de moeite niet waard?’
Niet naar buiten, niet naar Moeder, dacht Jo. 't Leek ginds een beloofd land, waar
ze haar armen naar kon uitstrekken, om er opgenomen te worden. Weggevoerd van
hier, uit de zwoelte, de benauwing.
‘Kan niet met m'n pension,’ antwoordde ze en ziende z'n heftige gemoedsbeweging:
‘De menschen zijn gewend, dat 'k Zaterdag tot Maandag ginds ben. Hemel, 't kan
niet Leo!’
‘Maandagavond dan. Maandagavond moet ik je spreken!’ zei hij zacht nu, voor
den binnentredenden patroon,
Jo sleepte zich door de lange, haar eindeloos lijkende kantooruren. Wat had ze gedaan.
Nu was dan de klad in haar liefde.
O, was ze dan niet bij machte, haar gedachten te ordenen, de verkeerde terug te
dringen? Hier niet, hier kon ze niet handelen, ondergaan maar. Ze was gevleid
geweest, dat Leo, knappe intelligente jongen, haar zijn voorkeur toonde boven alle
anderen van kantoor. Langzamerhand voelde ze zich in een stroom getrokken, die
onophoudelijk naar hem toevloeide. Ze had een vreemde neiging voor hem.
Geen diepe aandoening was 't, die haar ziel verhief. 't Haalde neer, vertrapte en
haar mooie liefde voor Henk lag er machteloos bij te schreien. Haar gevoel voor
Henk, was als een openbaring. Ze was zoo gelukkig geweest, toen ze haar armen
had geslagen, om wat ze nooit dacht te vinden, toen ze 't in haar hart had gesloten,
ze wist met overtuiging, voor haar heele leven, de oprechte menschelijke liefde.
Thuis had ze 't, op haar kamer, 't herinneren aan Leo's kijken; als ze verdiept was
geweest in een boek, leek de verlamming heviger en meer aantrekkelijk. Hoe kon
ze, hoe kon ze toch? Ze wilde 't tegengaan, 't vreemde veranderen in haar
gemoedsleven, ze wilde 't overwerken. Henks brieven haalde ze voor den dag, las
ze, vaak absent en vond er zich niet door gesterkt. Of ze probeerde den drukkenden
weemoed, den donkeren angst uit te spelen. Haar vingers spreidden zich werktuigelijk
over de toetsen, tot ze ervoer, dat de muziek niet zei, wat haar martelde, niet ontnam,
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wat haar bezwaarde. Driftig gooide ze dan de klep van de piano met een smak neer
en probeerde elders haar verwarrende denkbeelden te rustigen. Ze wilde orde brengen
in de chaos van gevoelens. Was ze niet in staat haar liefde zuiver te houden en 't
echte uit 't onechte op te diepen?
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In den schouwburg had ze onder de vioolmuziek tot haar ontzetting Leo naast zich
verlangd, later Henk, soms allebei. Ze vond zich zeer zondig, vergeleek hen beiden.
‘Muziek is een verleidster,’ dat wist ze. In de pauze ontliep ze het bezoekersdefilé
in den broeierigen foyer, om koeler adem te halen in een donker salon, waar 't open
raam uitzicht gaf op een helderen avondhemel.
Daar kwam intens, het oude, voor Henk terug. Ze was er blij mee, of ze iets
dierbaars, dat verloren was geweest, terug had gevonden.
Geleund met haar hoofd tegen de vensterlijst, de eene hand slap drukkend de
andere op 't kozijn, had ze zich zuiver gevoeld, zóó, opziend naar 't onbewolkte
blauw.
Leo had ze niet lief.
Nee, nee. 't Klonk als een schreeuw over 't rumoer van 't kantoor. Ze zag om,
ontmoette weer Leo's oogen.
O, die jongen, die jongen.
Was ze verliefd? Zij? Nu verliefd; was het dat, wat men verliefd noemt. Was ze
zoo laf en naar en slap energiek, zich niet meer meester?
Ze herinnerde zich verder de nachten van den laatsten tijd, zonder slaap of met
zwaren droom.
Waar ze in 't duister steeds de uitwerking van zijn blik op haar overvoelde, haar
hartklop hoorde bonzen op 't kussen, waarover ze lag gestrekt. Dan plaagde een pijn
in de hals en slaapaderen. Soms gooide ze zich achterover, voorover, haar gloeiende
gezicht als in koorts, de moeie oogen zonder slaap.
O, een marteling was 't, dat ook in den nacht haar achterhaalde de strijd.
Ze had meermalen geprobeerd, zich afzijdig te houden, gaf hem de hoognoodige
antwoorden, wees koel terug. Hoe verder de week van den Zondag af vorderde, hoe
moeilijker 't haar viel. En als hij dan, trachtend haar jaloezie op te wekken, zijn
oplettendheden meedeelde aan Willy of Suus, wou ze die alleen voor haar, voelde
zich gekrenkt.
Wat had ze dan toch? Moest ze zoo blijven tobben?
Was 't jaloezie of egoïsme, dat de krenking opriep.
Voelde ze zich alleen gevleid of verliefd. Bah! Bah! Bah! Dat, waar ze zich altijd
voor gewacht had, een woord, thuis hoorend in de bakvisschenwereld. O, nee, o nee,
niet verliefd. Wat dan?
Ze keek naar 't werk, dat voor haar lag. Had ze terwijl, onder al die kwellende
gedachten, die droge zinnetjes geschreven. Er kon wat van terecht gekomen zijn. Ze
wilde 't overlezen, 't drong niet tot haar door. Ze was zoo moe, afgemarteld, afgetobd,
geslingerd van links naar rechts.
Nu was gekomen, wat ze toch verlangd had. Leo had haar gekust. Had 't haar goed
gedaan? Wist ze nu, wat ze wilde? Nee.
Vreemd, daar voelde ze zich weer gaan met haar suffe gedachten. Ze staarde in
een emotielooze zielsruimte, gelukkig bijna, dat ze toe kon geven aan dat wetenloos
kijken.
Met niemand moest ze nu samen zijn dan met zichzelf.
En ze moest zich bezig houden met de papieren.
Steeds dreven haar denkbeelden weg. Ze was heel ergens anders, dan waar ze
wezen moest.
't Mocht niet. Ze wist niet, waar ze was en waar ze wilde zijn. Nergens en overal.
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Haar oogen voelde ze diep liggen, als werd er in de kassen aan getrokken.
Ze moest iets uitvechten met haarzelf en ze wist niet wat.
Wegebben liet ze zich maar en ze moest terug. Ze wilde in zich zelf rondwroeten
en mocht niet.
Haar waken geleek een droomen. Ze droomde, dat er papier voor haar lag, en dat
ze haar penhouder afschilferde. Zij had strak gelachen in haar droom.
Ze droomde, dat Leo 't haar aangedaan
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had en zij die smet had gegooid op haar liefde. De droom drukte haar, als alle droomen
doen. Zoo moe was ze ook, zoo suf en moe van 't denken.‘Nu is de boer toch niet geweest. En ik had de eieren zoo broodnoodig. Wie moet ze
nu gaan halen? Betje heeft 't nog zoo druk, ze zal 't naar vinden, om van haar werk
af te loopen. Ik kàn morgen haast niet zonder!’
‘Wel Moeke, dan zit er niks anders op, dan dat ik ga. Waar zal 't wezen?’ vroeg
Jo, van de oude, lage canapé opstaand.
‘Kind, blijf jij maar zitten. Da's immers geen werkje voor jou,’ weerde Henks
moeder af.
‘Waarom niet. Ik was toch vast van plan, naar de wei te loopen. Geef maar iets
draagbaars mee!’
‘Maar je moet heelemaal 't weiland over, kindje, en 't is donker, eer je terug bent!’
‘Geeft niet. Ze zullen me niet opeten daar. 'k Vind wel gezellig, op die
middeleeuwsche hofstee hè, bij dien celibatairen Brabander met z'n middeleeuwsche
zuster. En waar je door de hofhonden onderste boven geblaft wordt. Ik ben er met
Henk heel dikwijls geweest!’
Ze lachte, om haar ademloos uitflappen.
‘Je moet 't weten. Als 't je niet aanlokt, kom je terug, Jo!’ riep de oude dame haar
bezorgd na. ‘Dan doe ik maar zonder.’
Jo verstond al niet meer. Ze zwaaide haar hengselmand in 't rond ten afscheid.
Ze slenterde den vallenden avond in, tusschen de rij wilgen aan den slootkant en
de aardbeibedden aan de andere zijde.
Een vochtige zoelte, als van natte lakens, sloeg tegen haar warm gezicht, ademde
op haar oogleden en verkilde haar blooten hals. 't Deed haar goed. Door de dunne
voilestof van haar blousemouwen drong de doorgeurde broeiwind en deed de plooien
zacht flapperen.
Jo voelde, hoe de stadsbenauwing begon te wijken. Het klaarde in haar. Ze werd
wakker, wakker om te leven dit oude, geliefde leven, 't was als een juichkreet in haar.
De rand van den witten rok veegde over 't gras op zij van 't paadje. De halmen bogen
mee en ruischten terug.
Tegen een oud, gekalkt leimuurtje rustte de knoestige stam van een pereboom. De
kroon leunde er ten deele over. Jo vond 't net, of een oude van dagen zijn peezige
armen over een heining liet hangen, toen ze er onder stil stond.
Ze boog haar hoofd achterover, wist woorden voor de bloeiende heerlijkheid boven
haar, welke haar hart sprak, maar de mond niet zeggen dorst. Een tak bloesem naar
zich toetrekkend, snoof ze herhaaldelijk den amandelachtigen bloeigeur naar binnen.
Toen duwde ze tegen den stam. Honderden bloembodems lieten de kroonblaadjes
los en ze dwarrelden als zoovele lentevlokjes op haar hoofd, haar borst en schouders,
betipten haar lachende lippen en den bodem van den mand aan haar arm. Onder den
boom vandaan gaand, ving ze 't afrollende fijne strooisel op haar naar boven gehouden
handpalm.
‘'t Is net confetti,’ dacht ze, ‘waar de kleine bruidsmeisjes de bruid mee bestrooien.’
Ze lachte om 't idee, den ouden krommen peer als bruidsdame, zoo'n ouwe gierige
vrek, die alleen wat los liet, als j'em eens flink schudde.
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Wat verder haakten de takeinden van de doornige, bloeiende Mei in de zilvergroene
wilgenpluimen er over en vormden er een lage allee mede, waar een geheimzinnige
schemer geborgen zat.
Muggen wriemelden ter hoogte van haar hoofd, toen ze 't levende poortje
binnenliep.
Ze kriebelden haar in den hals en Jo proefde er een in den mond, als ze ze lachend
wegblies of er naar sloeg.
Verbaasde ze zich? Ja! 't Tobben, de tweestrijd waren haar ontvallen. Ze kwam
om te klagen en had geen klacht, dacht er zelfs niet over door. Niets dan een zuiver
genot ontving ze en ze gaf gretig een al
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grooter wordende verrukkende blijdschap terug.
Weer stond ze stil bij een opening in de wilgenheg, liep naar omlaag tot op de
witgeschuurde stoepplanken. Ze staken in de sloot den oever vooruit en 't water
klokte tegen de paaltjes. Jo luisterde naar 't eentonige liedje van de heldere sloot..
Net groene veeren waren de wilgentakken. Ze slierden over haar hals. Dat was
echt, die lekker frissche blaadjes tegen je aan.
Alles was heerlijk. 't Gaf een vrede, om stil te verdroomen door licht te denken
gedachten.
Daar was een sterke, toenaderende liefde in alles, een hooge liefde, haar eigen
liefde. Dit schoone, schoone, schoone, de omgeving van wilgen, water, den wind en
de Mei.
Ze klauterde terug. Aan 't eind van 't alleetje moest ze bukken voor laaghangende
kastanjetakken, die bogen onder den last van de wit-met-roode bloemkolven.
Bladhanden tikkelden op de naalden in haar kapsel, legden zich breeduit over haar
voorhoofd.
Bij den voet van den boom liep de grond tot den stam eenigszins op. Jo beklom 't
aarden heuveltje, liet den mand vallen en bracht haar bovenlijf geheel in de
bladerenwereld.
De weelde van bloemen en blaren begeesterde haar. Ze sloeg de armen uit, als een
zwemmer 't doet, boog zoo de takken eerst van zich af, om ze daarna gretig naar haar
borst te halen. Bloemkaarsen duikelden om, een enkel bladsteeltje knapte af.
Ze hoorde 't knappen en zag den rijkdom regenen.
Wat gaf ze er om? Ze zag niet op één in deze weelde, deze opwindende levende
weelde.
‘Kom bij me, kom bij me!’ prevelde haar mond, ‘breng 't goeie voor goed in me.’
‘Hoe heerlijk, dat 'k jullie in mijn armen heb, mijn lieve sterke, koele blaren.’ Ze
drukte ze tegen haar koon, haar warme lippen. O, dàt was een gezegende heilige kus.
Ze herdacht den anderen, toch treurde ze niet, bedacht alleen, hoe gek 't zou zijn,
als iemand haar zóó eens te werk zag gaan. Dit noopte er haar toe, de weldadig
aandoende blarenschemering te verlaten. Ze sprong 't heuveltje af en pakte 't hengsel
van den mand weer op.
't Laantje was ten ende. Jo naderde meer en meer de wei. Er groeiden rechts noch
links boomen meer. 't Uitzicht stuitte naar voren op een hoog houten bruggetje.
Jo plantte de voeten stevig op de richeltjes van den oploop en sloeg de vrije hand
vast aan de leuning. Weldra stond ze hoog en een beetje beverig boven de heldere
breede sloot.
Heerlijk vond ze de openheid na 't pas ingesloten zijn, die openheid boven de
tuinen en 't water.
Voor haar strekte de weide zich uit. Haar blik ging tot 't donkere hout, dat als op
de grillige duinenlijn lag en er mee op en neer golfde.
Van rechts kwamen avondklokketonen aangebeierd. Met de hand om de wrakke
leuning nam ze de klingende klanken, harmonieerend met den wijden vrede, diep in
zich op.
't Grasland lokte. Nog te veel voelde ze zich buiten 't wezen van de wei.
Aan dezen kant daalde ze de richeltjes af en ging zitten op den rand van den kom,
vlak bij 't bruggetje.
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Ze zat makkelijk, iets hooger dan de eigenlijke weidegrond lag, die naar de
slootkanten tot een platgetreden weggetje opliep. Een nietig eenzaam, wit persoontje,
een weggewaaide lichte vlek leek ze, voor wie haar had gezien op 't uitgestrekte land.
Jo voelde de eenzaamheid niet, omringd van haar ouwe, goeie lieven; ze zag 't
alles aan met gelukkige oogen.
De wilde Noordwester van den dag was
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uitgewaaid. Van den zeekant kwam een Westenweidewindje over de halmen naar
haar toegehuppeld. Een golvende beweging deinde over de graszee. 't Briesje bracht
zilte frischheid aan.
Haar longen ademden begeerig de zuiverheid in, brachten die op haar ziel over.
Alles, alles, wat haar zinnen werd aangedaan, genoot haar ziel dubbel. Frischheid,
pure reinheid, eindelooze rust en klaarte.
Haar oogen zagen den opengewaaiden hemel en de al lage doorgebroken zon.
Laag in 't Westen, lag als vlak op de duinaanplanting een breede gele band, die
om de zon verbloedde.
Uit de wei en de tuinen stegen geuren, zoet en zuiver. De wind bracht ze Jo over
en liep door 't lange lisch en riet aan den slootoever. Er werden geluidjes
uitgesmoezeld, ritselingen, welke haar oor behaagden. Soms lichtte 't koeltje de
krulletjes van haar voorhoofd op. Dan sloot ze even haar oogen, of een kalme koude
hand heur haar naar achteren had gestreeld.
Of haar rokzoom wapperde op en de dungekouste beenen werden koud.
Werktuiglijk trok ze de knieën op en sloeg er de armen omheen.
Stil, passieloos zat ze, de oogen op de vliedende zon, van geen zondige neiging
zich bewust, een zoet, zuiver kind, haar heele bestaan gekeerd naar de geestelijke
schoonheid van 't buiten.
Ze voelde een verlangen opkomen, een mateloos verlangen, dien hemel tegemoet
te gaan, opgenomen te worden ook in die groote goddelijkheid.
Een sterk gelooven stond in haar, dat God was in die onuitsprekelijke schoonheid.
‘Als Hij kwam, als Hij kwam’ prevelde ze en ze zette de tanden op elkaar en kneep
de handen ineen, ‘dan was ik volkomen bereid.’
De zon was weggezakt. Uit de slooten rees een witte damp, die zich langzaam naar
't midden van 't land uitsluierde. Jo rilde plotseling. De vochtigheid en de toenemende
kilte riepen haar uit de hooge wereld terug.
Ze zag den aankomenden nacht en voelde een even duistere eenzaamheid, die haar
met zichzelf te raden gaf.
Haar hoofd rustte nu op haar arm. Een knagende behoefte voelde ze naar haar
steun, wiens liefde ze had meegedragen in de diepe liefde voor de natuur, haar liefde,
hier langzaam ontbloeid.
Zou ze Leo naast zich kunnen hebben, op de wandeling door de tuinen, door de
Meische avondlucht?
Nee, o nee. Ze had 't kunnen kermen van afkeer. Met een soort haat dacht ze aan
haar verkeerde neiging.
Hoe was 't mogelijk, dat ze ginds zoo kon zijn!
Kon ze de goede indrukken meenemen, en er haar voordeel mee doen! Dat leek
zoo makkelijk uitgesproken in deze omgeving, maar de daden werden zoo moeilijk
in de andere gedaan.
In de andere omgeving!
‘'t Is invloed van omgeving en omgang!’ zei ze halfluid. Viel er tegen te strijden?
Ze had 't zoo vaak geprobeerd, maar ze wist nu, zoo lang ze met Leo bleef omgaan,
was 't een overgeven aan de macht. De genezing zou hierin liggen, wanneer ze die
omgeving meed.
Hoe moest ze dan doen?
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Kon ze Henks moeder in vertrouwen nemen? Ze had zoo'n behoefte aan raad. Nee,
niet doen. Daar zag ze tegen op, die zou haar toch niet begrijpen.
O Henk. Henks onmiddellijke nabijheid. Wat zou die goed doen. Even dacht ze 't
zich in, dat ze zijn stappen hoorde op 't bruggetje, als vroeger en z'n nadering voelde,
tot 't gras onder zijn voeten platgetreden werd en hij bij haar ging zitten. Dat ze met
haar hoofd aan zijn sterken schouder uitdrenzen kon haar innig verdriet.
O, dat geworstel met zichzelf in deze verlaten eenzaamheid.
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‘Wat ben je stil, Jo!’
De schemering zeurde uit. Jo lag meer dan ze zat op de oude canapé, starend,
zonder ze te zien, op de figuren van 't theelichtschermpje.
‘Zal ik licht maken?’ hield 't oudje aan; ‘dan lees je me 't briefje voor, slaapster!’
God, dacht Jo. 't Briefje, 't welk Henk aan zijn moeder iedere week in haar
enveloppe sloot. En die lag nog ongeopend in haar bureautje. Was 't dan ginds al zoo
ver met haar.
Over 't tafelkleed tastten vingers. Jo hoorde 't gerammel van lucifers in 't doosje.
‘Hè, laat u nog even uit!’
‘Dat ik niet zien zal, hoe je ligt te slapen, hè!’ plaagde mevrouw.
‘Ik vind 't gezellig, in de schemering te babbelen!’
‘Dat merk ik! Daarom moest ik daar net zeker tweemaal op antwoord wachten,’
zei ze goedig.
‘Och, u bent de stilte gewend, stilte is dorpsch!’
‘Beweer dat maar niet al te hard, 't kan hier druk genoeg zijn!’
‘Hoe is 't op kantoor!’
‘Als altijd 's zomers, met dien grooten aanvoer, handen te kort, hoofden te weinig!’
‘Zouden mijn twee handen en mijn hoofd dienst kunnen doen!’
‘Jo, je slaapt nog, geloof ik. Weet je wel eens, wat je zegt!’
‘Als ik straks naar Van Beveren toeging, zou ik aangenomen worden? Ik voel me
den laatsten tijd niet goed, moeder, gedrukt zenuwachtig, wat overspannen denk ik.
Die ouwe medicijnman van hier zal me best een attest geven!’
‘Eh. Wat is dat nu? Wil jij? En is je patroon...? Kun jij dien zoo maar in de steek
laten? Je begrijpt, hoe prettig ik 't vind, ik heb 't je al zoo dikwijls aangeboden, hier
te komen en dan wou je niet, maar nu.... zoo plotseling!’
‘Luistert u's. 't Kan allemaal heel goed.’
Toen lei ze 't oudje den weg voor, welken de eenzaamheid haar gewezen had, de
eenzaamheid en de sereene heilige avond.
‘Met 't attest ga ik Maandagmorgen, naar mijnheers woonhuis, hij is nooit voor
10 uur op kantoor en mijn boeltje op mijn kamer is gauw genoeg gepakt, om
verzonden te worden. Ik blijf eerst een poosje uitrusten bij u en dan zal van Beveren
me wel willen hebben!’
‘Ik geloof wel, dat 't zoo in orde komt. Maar.... zoo op stel en sprong. Je bent zoo
gejaagd!’ aarzelde mevrouw.
‘Dat komt van de stadslucht!’ lachte Jo, maar ze had 't oude, kroppende gevoel in
haar keel.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Louis Carbin, De Zuivere Eros, Liefdesroman, Rott., W.L. &. J. Brusse,
1916.
Deze schrijver is van oordeel, dat gezondheid - gezonde kracht - in het leven toch
eigenlijk maar het voornaamste is. Nu, daar heeft hij, misschien, tot op zekere hoogte
wel gelijk in. De levensopvatting van den heer Louis Carbin, en zijn stelletje
meeningen, lijken mij over het algemeen zoo gek nog niet. Dikwijls onder het lezen
van zijn boek knikte ik hem als 't ware in gedachte vriendelijk toe en de woorden:
‘precies mijn opinie’ lagen mij verscheiden malen op de lippen. Ik weet wel, dat het
dan meestal.... laat ons zeggen: officieel... niet Louis Carbin zelf heette te zijn, die
zijn oordeel uitsprak, maar een zijner romanpersonen; evenwel, deze schrijver is nu
eenmaal niet iemand, die ons treft door zijn objectief standpunt tegenover de
schepselen zijner verbeelding - integendeel maken deze nogal dikwijls den indruk
de spreektompetten van hun schepper te zijn. Dit is trouwens gewoonlijk wel het
geval bij verhalen, waarin zoo verschrikkelijk veel beweerd wordt. Alleen de grootste
auteurs blijven, ook bij de heftigste en meest ‘principieele’ dialogen, de woorden en
stemmen hunner roman-karakters zuiver onderscheiden. Toch zal de heer Carbin
waarschijnlijk zeer verwonderd zijn als hij dit leest, immers hij deed juist zoo erg
zijn best, in dialogen vooral natuurlijk te zijn, ieder vogeltje te laten zingen zooals
het gebekt is, en dus de hollandsche vogels bijna altijd in slordige, afgebroken zinnen,
of liever niet in zinnen, maar in uitroepen en stukjes zin. Toch ben ik b.v., ondanks
het volgens mij bizonder plausibele en aantrekkelijke van haar opinies, en de bijster
natuurlijke weergave van haar praten, aan ‘tante Hetty’, de vrij, ruim en
mild-denkende weduwe Garborg, niet gaan gelooven, liever gezegd: hebben haar
beweringen mij haar persoon niet levend voor oogen kunnen brengen. Hier is zoo'n
stukje gesprek van haar met Elsa, de ‘heldin’ van Carbin's roman (II bl. 87):
‘Niet zulke dwaze dingen denken Els.... je bent nu vier-en-twintig, je hebt nog een
heel leven voor je.... onthoudt het dàn maar voor later.... Kijk.... nietwaar?.... de
menschen zeggen.... er is de zinnelijke liefde òm het kind.... maar dat is niet zoo....
het is niet wáár.... tracht me nu goed te begrijpen kindje.... 't is moeilijk om die dingen
te zeggen.... het is geen zelfzucht.... dié begeerte.... die is geen zelfzucht.... die
begeerte, die we allemaal kennen als we komen te staan tegenover hen, die we gaan
liefhebben.... liefhebben begrijp je.... echt liefhebben.... zeker ze is een vreugde, waar
je niet bij denkt.... heelemaal niet bij denkt.... niet bij redeneert over doel of gevolg....
zeker.... maar het is een vreugde in zelf-vergeten kind.... en wederzijds een vreugde
om die van den ander.... zoo is dat zinnelijke dan.... die lust.... een verlangen naar
één zijn met.... heelemaal een.... zooals je je elkaars geest voelt wil je elkaars lichaam
zijn.... vat je dat kind.... voel je dat het niet is:.... maar een simpel stoffelijk genieten
zonder meer...’
‘De zuivere Eros noemde u dat,’ murmelde Elsa.
‘Ja kind.... de zuivere Eros.... en nu is het niet waar wat de menschen allemaal
zeggen.... dat het alleen edel is òm het het kind.... dat is onwaar.... denk niet dat ik
pleit voor mijn verleden.... tegendeel kind.... ik kan zoo spreken dóór mijn verleden....
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ik weet hoe er niets onedels is aan de menschelijke liefde.... maar zie je.... echte
liefde.... ik kreeg geen
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kindje.... dat kwam door iets in mijzelf.... dat was onze weemoed soms.... maar nooit
maakte dit ons.... ons samenzijn leelijker... begrijp dat goed’.
‘De oude vrouw zweeg en staarde voor zich uit. Ze voelde Elsa's hoofd in zoet
vertrouwen rusten tegen haar borst.
Het was doodstil in de kamer. In de verte bij de geluidlooze gesloten piano tikte
heel zacht een pendule.
Buiten stonden nog altijd in het zwart de denne-stammen te steunen en te klagen.
Dan ging ze weer door:
Begrijp nu goed.... de menschen zeggen de zinnelijke liefde is er òm het kind....
nee Els.... het kind is er door de zinnelijke liefde.... maar liefde hoor, niet de enkele
lust.... 't lijkt zoo eenvoudig.... haast te gewoon om vol beteekenis te zijn.... en toch....
het is vol beteekenis.... want begrijp het goed.... het kind is er dóór de zinnelijke
liefde.... daarom is het zoo bijzonder, zoo véél voor de menschen, die echt van
elkander houden.... want het is een verwerkelijking van wat hun samendreef....
behoefte tot innig één zijn dreef hen te saam...., en nu, zie.... het kind! Spreken de
menschen niet van liefdespand?.... Eerst klein nog, dan al grooter en grooter, is het
de tastbare vorm van die eenheid.... Het kind is de moeder.... het kind is de vader....
in het kind ziet de vader zijn vrouw èn zich zelve.... in het kind ziet de moeder haar
man èn zich zelve.... en dat is niet meer te scheiden.... dat is een.... daarom Elsa....
is het kind het gevolg, dat door twee, die elkander lief hebben altijd met vreugde zal
worden gewacht.... door die elkaar liefhebben.... indien ze dan weten het te kunnen
groot brengen.... vat dat goed.... gevolg hoor, niet doel.... het is als alle schepping....
als in kunst.... geen kunstwerk is doel in zichzelf.... de ware kunstenaar ziet en begrijpt
het als gevolg van zichzelve.... denk je dat het Beethoven's doel was mooie muziek
te laten hooren.... nee kind.... hij schiep....
Maar niet alle kinderen hebben die eenheid, waar ik 't over had.... er zijn
onherkenbare kinderen.... als toevallige geboorten.... waarin enkel de eigenschappen
van grootouders zijn overgegaan.... of waar de man overheerscht of omgekeerd....
dáár was geen liefde....
't Zal wel daarom zijn dat ouders soms meer van het eene kind houden, dan van
het andere.... nietwaar?.... hun verhouding was niet altijd even rustig.... even
harmonisch.... in hun kind z en ze de aard van hun liefde.... want het is gevolg.... het
kan ook uitblijven.... door toevallige stoffelijke omstandigheden.... maar dat verandert
niets...., vat dat goed....’
‘De oudere vrouw zweeg....’
Ik herinner me, toen ik dit gelezen had, was ik eenigszins verwonderd, dat er niet
volgde:
En Elsa, onrustig geworden, nam terstond de gelegenheid waar, om dringend te
verzoeken: Hè toe tante, nu ‘vat’ en ‘begrijp’ ik het heusch wel goed.... laten we nu
maar na bed gaan.
Dit volgde niet. De schrijver had zijn eigen geredeneer, zooals dat was uitgesproken
(op haar manier misschien wel!) door tante Hetty, niet gehoord als ik, hij had niet
gemerkt dat hij hard op weg was, van het aantrekkelijke menschje een vervelende
ouwe klets te maken, zoo eene die er vooral van houdt over ‘de liefde’ te práten, van
dat heerlijkste wonder in de wereld ook al een soort ‘moderne kwestie’ te maken,
een ‘kwestie’, voor vergaderingen misschien wel....!
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Carbin is iemand die zich voor talrijke, min of meer ‘brandende’ moderne kwesties
interesseert. O.a. kwam mij bij het lezen van zijn boek telkens de titel van dat hoogst
moderne film-drama ‘Mogen wij zwijgen?’ in gedachten. Nu zijn er weinig dingen,
die zoo afleiden, zoo storen, bij het genieten van kunst, als het beginnen te denken
over z.g. ‘kwesties’. Want deze alle, álle, liggen ver beneden de sfeer waarin
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wij leven, wanneer wij werkelijk en vol genieten, bewonderen, mooi vinden. De heer
Carbin - als ik mij niet te zeer in hem bedrieg - is ook eigenlijk wel iemand die dit
begrijpt, althans vaag beseft. Hij is geen smakeloze. Hij voelt wel hoe een roman
moet zijn, al slaagde hij er tot nog toe niet in, zulk een roman te maken. Het is zijn
overmachtig gezond-verstandsleven, het is zijn levendige belangstelling in allerlei
kwesties, die hem parten speelt. Als ik hem een raad mocht geven zou het zijn: tracht
u op te werken uit die eenigszins ordinaire belangstelling, tracht een hooger standpunt
te bereiken, een standpunt van waaruit gij het menschdom rondwoelen ziet.... en zich
opwinden over ‘kwesties’!
Dat er in den schrijver Carbin ook wel iets heel goeds is, wordt voor mij bewezen
vooral door k l e i n e stukjes dialoog in zijn boek - dialoog zónder redeneering,
dialoog met een gevoelig hart geschreven. Zoo b.v. dat van I bl. 148. Dr. Koutsma
heeft het ‘medisch geheim’ geschonden en aan Van Beelen gezegd dat zijn aanstaande
schoonzoon niet mag trouwen. Nu rust op Van Beelen de taak dit in de eerste plaats
aan zijn vrouw mee te deelen, aan zijn vrouw, het zielige menschje, dat gegronde
reden heeft te twijfelen of hij zelf, Van Beelen, indertijd wel had ‘mogen trouwen’.
‘Dora!’ zag hij haar even aan, om daarna langs haar heen te turen, naar den
schemerigen kamerhoek.
‘Wat is er toch, Van Beelen.... zeg toch....’
‘'t Is iets heel ernstigs.... Elsa of de kinderen kunnen hier toch niet komen..?’
‘Die komen hier immers nooit.... maar wat.... maar wie?’
‘Stil, ik zal het je precies vertellen.... ik heb van middag dokter Koutsma bij me
gehad....’
‘God Van Beelen’, schrok zijn vrouw, even de in den schoot gevouwen handen
wringend wrijvend, en dacht dadelijk aan het vernederende leed van haar droevig
huwelijksleven.
‘Wat?’ begreep Van Beelen dit zenuwachtige doen niet voor zij nog iets wist.
Zij zweeg, en keek neer op haar bleeke handen, die nu weer stil te zamen lagen in
haar schoot.
Dan driftig ineens begreep hij:
‘Och nee.... niks dat.... 't is over Elsa.’
‘Man!....’ zonk ze na een oogwenk overeind komen weer ineen.’
Dit is zeker niet mooi geschreven, maar het lijkt mij wel zuiver gevoeld, en ook
gezièn.
Mooi schrijven, echt s c h r i j v e n , is iets waar deze goede heer Louis Carbin nog in
't geheel niet aan toe is. Van nature tamelijk nuchter, tracht hij de zaak te forceeren,
en een zeker pathos te bereiken, door korte zinnetjes, of halve zinnetjes, niet
gewoonweg náást maar allemaal ónder elkaar te schrijven. Een eigenlijken stijl, het
maken van schoone volzinnen, en van die volzinnen breede periodes, en van die
periodes harmonische hoofdstukken - hij kent het alles niet.
Hij doet het zoo:
(I bl. 110):
‘Sjoerd zat over een boek.
Maar ze merkte wel hoe onregelmatig hij de bladzijden omsloeg, soms een enkel,
soms meerdere tegelijk.
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En ineens maakte hij het haar moeilijk met het gezegde:
Wat leest u weinig tegenwoordig’.
‘Ze antwoordde alleen: “Och jongen.... moeder wordt oud”.
Hij antwoordde niet; echter voelde zij wel, dat hij haar niet geloofde.
Doch ook dit zei hij weer niet dadelijk open en oprecht.... zooals voorheen.
Er was een stilte.
Zonder gezelligheid.
Er werd gebeld. Dit moest de post zijn.
Er groeide een wachten.
De meid kwam binnen met een brief voor mijnheer.
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Sjoerd herkende de hand van Duchêne.
De oude vrouw, na even opkijken, borduurde langzaam voort, doch, ongemerkt,
lette zij op zijn houding.
Die was zenuwachtig en onrustig’.
Zoo gaat het voort.
Men begrijpt het nu wel.
En men zal zeker niet verwonderd zijn.
Wanneer ik zeg.
Dat de heer Carbin iemand van zéér goeden wille is.
En die gewoonlijk groot gelijk heeft.
Maar geen groot talent.
H.R.

C. en M. Scharten-Antink, Typen en Curiositeiten uit Italië, Amst., Mij.
voor Goede en Goedkoope Lect., 1917*).
Van Louis Carbin, den goedigen, welmeenenden, maar ietwat stunteligen.... prozaïst
(bijna had ik ‘dilettant’ geschreven!) in eens naar Carel en Margo Scharten-Antink,
het door-en-door-litteraire echtpaar - de sprong is groot, het contrast bijna romantisch!
En ik kan niet anders zeggen, of het was mij bizonder wel te moe, toen ik de eerste
bladzijden van ‘Bellen Blazen’ (het verhaaltje ‘ter inleiding’ in dezen verhalenbundel)
had gelezen. Wat is het toch prettig, dacht ik, zoo maar zachtjes door te lezen in het
‘werk’ van iemand (een twee-eenheid in dit geval) die dat werk (van schrijven) geheel
beheerscht, hoe behaaglijk je te verdiepen in zulk proza, dat je geest ontvangt, gelijk
een welgebouwde leunstoel je lichaam, zonder een enkele hoekigheid, een enkele
hindernis. Notabene, ik zat in een derde klas coupé (rooken, tien personen!) toen ik
dat boek begon te lezen! Maar waarlijk, het gaf me even de sensatie, of ik wegdook
in de weldadige warmte, en zoete deining, van een hoekje éérste (D-trein, niet te vol,
geen tocht, schoone antimacassar), ik voelde mij rijk en rustig en in hoogst
gedistingeerd gezelschap. Het zal natuurlijk wel niet alleen aan den stijl, aan de
schrijfkunst van het edel tweetal Scharten-Antink hebben gelegen. Het was ook hun
geest, dat begrijp ik nu wel. Maar is de stijl hier niet de zuivere expressie van den
geest? Is er hier eigenlijk wel reden onderscheid te maken tusschen stijl en geest? Ik
geloof van niet. De distinctie van den geest is ook de distinctie van den stijl. Het
soepele en aangename, het hindernislooze en zacht verwarmende, dat in den stijl is,
moet ook wel geheel in den geest zijn. Deze menschen hebben het zich blijkbaar
aangenaam gemaakt in het leven, zij gaan er glimlachend door (of lángs, als hun dat
beter uitkomt), zij denken er niet aan zich op te winden, voor wélke kwestie dan ook
- tenzij misschien eene van syntaxis of spelling! - zij ondervinden geen andere
hindernissen dan die van een hollandsche ‘zinkput’, wanneer n.l. Italië de
onhandigheid heeft begaan in oorlog te geraken, en daardoor verhinderd is zijn trouwe
gasten te ontvangen. Nu leven zij dan maar - tant bien que mal - in ons mistige
*) Bravo voor het jaartal! Niet alléén in den hemel is méér vreugde over één zondaar die zich
bekeert dan.... Het eenige wat mij nu nog hindert op den titel dezer boekenserie is de
serie-naam: Nieuwe Romans. Die is oppervlakkig, banaal, nietszeggend,.... onwaardig. Dit
boek van Scharten-Antink is niet eens een roman! Het zal nog zoover komen dat het publiek,
bij het woord ‘roman’ eenvoudig en alleen aan een boek van minstens 200 pagina's denkt!
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Holland, en leven er een geestelijk luxe-leven. Zij blazen bellen! En ook de duurte
van de zeep is hun geen hindernis daarbij; zij blazen litteraire, zij blazen geestelijke
bellen.
(bl. 11) ‘Wij blazen bellen aan den rand van het leven, aan den rand van het
geweldige, lachende en steunende leven. Voor ons eigen vermaak en tot onze
schrijnende smart blazen wij bellen van glanzende woorden. Soms spatten zij weg
als ijdel stof. Soms ijlen zij heen als zaden, die hun kiemaard zoeken, en drijven uit
het gezicht. Soms branden zij in giftige kleuren en ontploffen als een kwaad gas.
Maar eens, wie zal het zeggen, groeit er een grooter en grooter, en spiegelt in al
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dieper glorenden kleurengloed een wonderbare wereld. Wat zal zijn lot zijn? Hij
groeit en groeit en wordt zoo schoon....
Wij blazen bellen aan den afgrond van het leven’.
In ernst: dit kleine verhaaltje ‘ter inleiding’, genaamd ‘Bellen Blazen’, lijkt mij in
zijn soort volmaakt, en ik vind zelfs dat deze inleiding een beetje al te groote
verwachting geeft van het ingeleide, ik vind dat kleine verhaaltje het allermooiste
van den heelen bundel. Zelf is het als een prachtig gelukte ‘geblazen bel’, schoon
afgerond, wonderlijk goed in zich zelf besloten, glanzend en schitterend door zijn
kleuren, die aldoor drijvend en veranderend zich in elkander schijnen op te lossen.
Het tafreeltje, dat ons te zien gegeven wordt, is niet van veel beduidenis, is
ondramatisch, ja bijna alledaagsch - de humor, die dit alledaagsche redden moest,
ontbreekt dan ook niet - maar de hoofdzaak is: wij zièn het werkelijk, dat kleurige
tafreeltje, wij zien het en bewonderen het in zijn gratie. De familie blaast bellen; de
kinderen zijn begonnen; maar de groote menschen doen weldra en van ganscher harte
mee. Bevalliger spel is haast ondenkbaar. En welk een.... o waarschijnlijk gansch
toevallig, maar uitnemend gevonden symbool van schoone nutteloosheid: een zeepbel!
Welnu, daaromheen, om het ‘grasterras’ heen, waarover de bellen huppelen, om het
huis heen, waar de familie woont en bellen blaast, geschiedt het groote oogstwerk
der boeren, staat het ‘geweldige, lachende en steunende leven’, en ofschoon de
schrijver ons verzekert dat ‘de boeren dronken waren van vreugde’, wij weten dat
het hier alles ernst is, ernst uit noodzakelijkheid. En onze gedachten, van ons die dit
nú lezen, gaan even naar de nog veel geweldiger, vreeselijker ernst, die thans, allicht,
leeft rond dat villatje in het noorden van Italië, waar het echtpaar Scharten-Antink
heeft gewoond en heeft bellen geblazen, bellen van zeep en bellen van woorden....
O, de werkelijke zeepbellen, ze waren prachtig, maar ze werden toch wel bijna
geëvenaard in proza-strophen als deze:
‘Het werd een luideloos ballen-werpen met al die witte kolfjes; een stil tournooi
van kleurige droomen, zonder botsing noch zege. Alsof een regenboog van zwevende
rondheên uiteen viel, zoo bloeide de lucht in een zwervenden dans. Het was een
jongleeren met etherische parelen; het was een raketten met hemelbloemen van dauw
en ochtendglorie; het was een aureool van wichtlooze, veeltintige werelden over de
hoofden van een Godenvolk. Soms vlogen die diafane kogels heen in een ijlen trek,
snel maar zacht als welbewuste zaden, zoekend een vruchtbaren kiemgrond. Eén
streefde er hoog en hooger, en zwenkte op den wind, en toog voort over het huis....
Maar geduld deed er andere groeien en groeien in al rijker en dieper kleuren tot
de grootte van een tuinspiegel. In prachtig groen en rood en geel, verdrijvend door
het gladde vlies, blonk er in kromme kaatsing huis en hemel, gazon en cypressen,
een klein-klaar tooverland van zonderlinge diepte en tintengloed.
En ten leste werden zij al teêrder en subliemer en hachelijk broos. Er kwamen er
in helle metaal-gloren, enkel lazuur en goud; het blauw werd sulferig en zwart, het
goud werd brandend, en als in heet stof verstoof dit kranke schoon....’
Zie, dit ware ook werk voor Couperus geweest, maar hij had het stellig niet beter
gedaan. Hij zou meer herhalingen gegeven hebben en minder werkelijke verrukking,
nog meer elegantie misschien, maar stellig minder substantie, die zich in broosheid
verhult.
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Er staan dan nog acht andere vertellingen in dit bundeltje, n.l. De Vogelaars; De
Vrouw met de Pruik; Santa Caterina del Sasso, het einde van een mirakel; Clorinda;
De Kapper van Tremalfo; De oom van Sili; Quintino, of de geleerde Veteraan; en:
De Zinkput, eene herinnering aan Hol-
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land. Die Zinkput is het eenige ‘type’ en de eenige ‘curiositeit’, die niet uit Italië is;
om dien Zinkput zeker staan de woorden ‘u i t I t a l i ë ’ wat kleiner op den titel dan
de woorden Ty p e n e n C u r i o s i t e i t e n . Dat ‘uit Italië’ wordt als 't ware wat
zachter gezegd, omdat het niet geheel waar is. Overigens, inderdaad, vindt men tal
van aardige italiaansche typen en tal van curieuse italiaansche toestanden in dit boekje
beschreven. Maar iets dat boven het aardige, curieuse, interessante, en, wat de
behandeling betreft, boven het fijne, welgezinde, glimlachend begrijpende, uitgaat,
iets dat stijgt tot het groot-ware, zinnebeeldige, diepzinnige - dat toch wel in ‘Bellen
Blazen’ was - vond ik verder niet. Dit álles werd met zachtheid en toewijding, met
oprechte belangstelling gedaan, maar niéts hiervan met groote, diepbrandende liefde.
In ‘De Vrouw met de Pruik’ en in ‘Clorinda’ is wat meer diepte, wat meer menschelijk
meelijden dan in de andere zes. Toch is het ook daar, of de schrijvers er het allermeest
prijs op stellen, zich voortdurend te beheerschen, voortdurend glimlachend litterair
te blijven. De zes andere prozastukjes, o ze zijn alleruitnemendst van schriftuur,
allemaal, maar ze hebben mij weinig of niet ontroerd, ik vond ze niet veel meer dan
voortreffelijke journalistiek, feuilletonnetjes, of wel fijne buitenlandsche
correspondentie. Het groote, sterke, brandende hart, dat S p r o t j e bezielde, heb ik
hier nergens gevoeld.
Nu ja, het kan misschien ook niet anders. Men moet niet denken, dat ik ondankbaar
ben, ook al krijg ik van een schrijver niet voortdurend het allerbeste wat hij te geven
heeft! Mijn hemel, ook die schrijver zelf krijgt niet altijd het allerbeste uit.... den
hemel!
't Is maar dat die mooie inleiding mij iets mooiers had doen verwachten. 't Is maar
dat ik soms wat moeite heb, dankbaar te zijn voor het keurige, het onberispelijke....
zonder meer. Dán, ik kan het heusch niet helpen, beleef ik oogenblikken, waarin ik
die keurigheid van harte misken, die onberispelijkheid naar den duivel wensch, en
alleen met iets geweldig ruigs en échts zou zijn tevreden te stellen.
H.R.

Maurits Sabbe, In 't Gedrang, vertellingen uit den oorlog, Bussum, C.A.J.
van Dishoeck, 1915.
Heel aardig (dit al niet meer zeer jonge boekje), maar ik had toch ook alweer op heel
iets anders gehoopt van den gemoedsvollen auteur, die ‘De nood der Bariseele's’
schreef, en dan in dezen tijd! Althans in het eerste jaar van den oorlog schijnen de
rampen van zijn land Maurits Sabbe alleen tot deze vijf min of meer grappige
verhaaltjes geïnspireerd te hebben. Liever, en billijker, gezegd: schijnen die rampen
zijn luimige inspiraties althans niet belet of onderdrukt te hebben. Welnu, het is
prijslijk en gezond, in moeitevolle tijden den moed en de vroolijkheid erin te houden.
Maar.... daar zijn toch zekere grenzen. De spot b.v., de grappenmakerij rond het lijk
van het zielig gestorven ‘fräulein Dämchen’, herbergierster in een gebombardeerde
stad, doet wat griezelig aan, eenigszins als galgenhumor - die wij intusschen ook wel
waardeeren kunnen, op zijn tijd... op zijn tijd...
De ‘Oorlogstribulatiën van Meneer van Poppel’ zijn het eerst in Elseviers
gepubliceerd. Aangenomen heb ik het verhaaltje destijds zonder veel animo, maar
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met erkenning van de litteraire verdiensten, en omdat men dan tenslotte toch ook
wel eens mag lachen, zelfs nù nog, en zij het desnoods om een flauwen mop!
Maar nogmaals, ik had iets anders verwacht, juist van dien wat dweepend, wat
romantisch aangelegden Maurits Sabbe. Zijn ‘Filosoof van 't Sashuis’ en ‘Een Mei
van Vroomheid’ waren mij een weinig te zóet romantisch, maar in ‘De Bariseele's’
klonk een ernstige stem. Zou die stem ons in deze vreeslijke jaren, of misschien
daarna, niet iets grooters te vertellen hebben?
H.R.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

473

Mien Visser-Düker, Baron van Hippelepip, met muziek van Maria van
Ebbenhorst-Tengbergen en teekeningen van Leo Visser. Zaltbommel,
Nutsuitgeverij.

Baron van Hippelepip is een kikkermeneer, wiens bruiloft hier met vele festiviteiten
gevierd wordt. Behalve de gekleurde platen, waaronder het bal onder den
hofdansmeester watertor, bal van salamanders, hagedissen en natuurlijk padden en
kikkers, de vroolijkste is, is het boekje opgeluisterd met zeer levendige vignetjes,
met figuren van dieren, die, zonder als menschen gecostumeerd te zijn, zich gedragen
als menschen bij zulke gelegenheden plegen te doen: toasten, zingen, hossen, flirten.

Een vroolijk prentenboek, vol fantasie, en waarin de schat van waarneming, waarover
de teekenaar beschikt, met kwistige en speelsche hand is uitgestrooid over geestige
plaatjes, die veel te zien en te herkennen geven. Met de vele mooie waterplanten is
voor dit gedierte een passende en feestelijke omgeving opgebouwd, en hun gedoe,
gewichtig of ondeugend, evenals het gedoe van menschen op bruiloften, is in tekst
en teekening hoogst vermakelijk en echt. Een kikkerbruiloft waar comedie wordt
gespeeld met mieren, expresselijk en plechtig daarvoor genoodigd, als de kabouters
in Sneeuwwitje, waar voordrachten worden gehouden en vertooningen, en op het
laatst zelfs een goochelaar een demonstratie houdt - het is waarlijk een idée, zoo
genoegelijk als ze in onze kinderboeken weinig aan te treffen zijn.
Leo Visser heeft de dieren geteekend met geest, in grappige situaties en dwaze
rollen, maar tevens met een liefde, die van het begin tot het eind overtuigt. Die liefde
werd in niet mindere mate aan allerlei vormen uit de plantenwereld gegeven; elk
blad en bloemblad, elke stengel is zoo zuiver en zoo gevoelig geteekend! Een van
de meest boeiende prentjes is dat, waarop de mierenkoning de kikkerdeputatie te
woord staat; hoe is het mogelijk, aan die mierengezichten zooveel expressie te geven
en hoe rijk aan afwisseling is dit stukje fantastische natuurlijke historie.
Van de muziek voegt het me niet, iets te zeggen, maar ze is vroolijk, en door den
teekenaar fraai omrand en versierd, wat even origineel is als goed gevonden.
C.V.
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Oostenrijksch-Hongaarsche schilders. Stedelijk museum.

EGGER-LIENZ. DOODENDANS VAN

1809.

Een eenigszins propagandistische tentoonstelling, zooals verleden jaar de Fransche?
Laten we ons maar houden of we 't niet bemerken.
De Oostenrijkers en Hongaren schijnen me voor het meerendeel meer teekenaar
dan schilder; ik zeg dit niet slechts op de vele knappe teekeningen - waaronder van
vliegeniers en mortieren, officieren en ander oorlogstuig - maar ook op de schilderijen.
Zoo'n schilder als Oswald Roux.... lijkt me in de eerste plaats teekenaar; zijn wel
treffende figuurtjes en vlakke kleuren konden in het een of ander grafisch procedé
hetzelfde doen. Een Egger-Lienz, die blijkbaar onder den invloed van Hodler staat,
en forsche, stugge boerengestalten weet te geven op doeken die een waarlijk
monumentalen indruk te weeg brengen, zoekt het ook meer in de groote constructie
dan in de kleur.
Wie op deze tentoonstelling iets zoekt wat men op de onze zòo niet tegenkomt,
om daaruit te kunnen zien, wat het eigen karakter is van de kunst in die landen, zal
deze beide kunstenaars zeker spoedig opmerken. Overigens is het duidelijk dat een
volk, uit zoovele rassen en volken saamgesteld, geen nationale kunst kan bezitten,
zooals wij die in sommige tijdperken wel hadden. Hoogstens ziet men in het vreemde,
wilde en groezelige werk van Egon Schiele (die mij een navolger lijkt van den hier
niet aanwezigen Klimt) kleuren die toch aan een anderen smaak en een andere
geaardheid dan de onze herinneren.
Naast modern werk - al het aanwezige is, zooals in de krant stond ‘vóór of
gedurende den oorlog vervaardigd’! - gaf de tentoonstelling een paar mooie, deftige
portretten van den Biedermeier-portrettist Waldmüller en een heel voorname
figuurstudie, donker maar prachtig van kleur van den bij ons te uitsluitend door zijn
populaire schilderij ‘Christus voor Pilatus’ bekenden Muncaksy.
Maar er was nog een schilder, wiens composities stellig op een bijzonderen geest
duiden, waarmee zich zoo dadelijk geen vergelijkingen opdoen; ik bedoel O. Laske.
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Zijn ‘die Pest - ein Totentans - Golgotha - St. Fransiscus pfredigt für die Vögel’ zijn
zeer fantastisch, vol druk bewegende, geestige figuren, smakelijk met de verf er op
gezet; zij zijn picturaal en dramatisch, alleen kon de teekening sterker zijn.
Merkwaardig en boeiend werk, al was het alleen om den geest die er uit spreekt. Het
zijn bevolkte panorama's, verdeeld in wijken en groepen, waarop allerlei te zien en
te volgen valt, en toch kan men niet zeggen dat de expressie van het geheel door dat
vele incidenteele wordt geschaad.
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OSKAR LASKE. DE PEST.

Van den bekenden houtsnijder Emil Orlik was de ééne inzending noch typeerend,
noch belangrijk op zich zelf. De in Nederland verblijf houdende Oskar Mendlik zond
twee blonde fijne zeegezichtjes in. Een tentoonstelling, die belangstelling wekte,
maar geen openbaring.
C.V.

Piet van Wijngaerdt.
Als ik mij niet vergis, is de schilder Piet van Wijngaerdt zich volkomen bewust, dat
vormomschrijving of zelfs aanduiding in zijn werk gemist wordt. Hij wil in kleur en
niets dan kleur zijn indrukken weergeven; of, dat toch ook weer niet, want dan zouden
we niet weten: dat is een boom, dat een huis, hier is een venster in dat huis, en daar
zijn de bladeren van dien boom. Zijn compositie blijft de realistische, hij behoudt er
het evenwicht van de natuur, respecteert de wet van de zwaartekracht, en is futurist
noch cubist. Welnu, onder die omstandigheden zou ik wel willen dat hij iets meer
teekenaar was en dat zijn vormen, globaal misschien, maar toch wat stellig waren
aangegeven.
Maar ondertusschen bereikt hij door die enkele kleurvlekken, van huisjes tegen
donkere lichten en weilanden en boomgaarden, eigenaardige lichteffecten, en dit is
te meer opmerkelijk, daar zijn kleur op het eerste gezicht donker aandoet. Er speelt
en golft en spreidt zich licht in die gloedrijke donkers, en als hij - wat niet zelden het
geval is - opzettelijk dissonnanten teweeg brengt, zijn ze altijd expressief. Zoo is er
waarlijk iets mooi-droomerigs in zijn werk gekomen en tegenover het forscher maar
ook wilder werk van Le Fauconnier, die stellig tot van Wijngaerdt's bekeering van
het luminisme bijdroeg, is er in het zijne iets vredigs, een mildere geaardheid. Maar
zijn oud bronzen en kopergroen tegen het koel rood van een dak of het straf-blauw
van een lucht werken soms sterk expressief, als even valsch licht, en men kan zeggen
dat hij belangwekkende momenten weet op te zoeken, boeiende aspecten vertolkt
en dat zijn opvatting meer en meer een eigene wordt. Het pleit ontegenzeggelijk voor
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de soliditeit van zijn talent, dat hij, na eerst het impressionistisch schilderen van een
vroegere school te hebben verlaten voor een lichte kleur die hem niet zoo overtuigend
afging, tot een kijk en een wijze van uitvoering is geraakt, die tot ons spreken als
een wezen met eigenstem. De stemmingen die hij geeft, gelijken op elkaar; niet alles
is natuurlijk evenzeer geslaagd; hij is geen schilder van veelzijdige natuur, maar,
zooals hij is, mag hij er dunkt me zijn in dezen tijd, die aan echte coloristen niet rijk
is.
C.V.
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G. Derksen.

G. DERKSEN. IN HET BOSCH.

Deze welhaast zeven-en-veertig-jarige Gelderschman is een landschapsschilder
uit den nabloei van het impressionisme. Het lot van alle epigonen heeft een min of
meer ‘zieligen’ kant. Zij ervaren de wreedheid van den kunst-eisch: ‘il nous faut du
nouveau....’; volgt er op den bloei der kunst, waarvan zij de laatste belijders zijn,
geen tijdperk van verval, dan dringt het geschreeuw der nieuwe illusies, der andere
wenschen en begeerten, met ruwe luidruchtigheid zich aan hen op. Daarbij moeten
zij beseffen, te vallen of te staan met het vasthouden aan, het handhaven van hun
verouderend kunst-ideaal, dat immers niet alleen heeft hun liefde, doch dat de uiting
hunner natuur is, waarin alleen zij zichzelf kunnen geven. Hieronder het
zelfbewustzijn te bewaren, gestadig het besef te behouden, dat ook nabloei waarde
heeft, eischt een geestkracht, welke niet mag worden onderschat, evenmin als het
rechtvaardig is en consequent, de beteekenis op zichzelf van hun werk te miskennen,
door het telkens met den arbeid der hun voorafgegane meesters te vergelijken.
Praktisch geoordeeld toch, voldoen deze epigonen met hunne werkproeven niet
slechts aan de schoonheid-verlangens dier groepen uit de menigte, welke de school
waartoe zij behooren, eerst in hun tijd gaan waardeeren; maar ook zal immers de
natijd komen voor welke de op hen volgende school eveneens iets verouderds zal
zijn; die toekomst in welke eerst waarlijk elk werk op en om zich-zelf wordt geschat.
Zoo beschouwd, heeft Derksen's arbeid raison d'être, doordien hij een eerlijk,
eenvoudig en welonderlegd kunstenaar is, die de natuur liefheeft om haars zelfs wil;
wiens gevoelig oog haar veelvuldige stemmingen ondergaat; het toevallig evenwichtig
samenvallen van door licht en schaduw gemarkeerde lijnen of vlakken; die beroerd
wordt door een zonnestraal op het herfstloof of bloesemende appelboomen of
bloeiende brem; die het heimelijke van een boschje kent en den geur
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der denappels om de boomen voelt hangen; die de wijde rust boven het spiegelende
klare watervlak van een gracht waarneemt en den trillenden morgen-nevel over de
rivier.

G. DERKSEN. DENNEN.

Met een enkele lijn, gevoelig-breed of kantig, pittig, al naar de aandoening, welke
hij geven wilde; het karakter dat hij wenschte uit te drukken; en met een gevoelig
doorgeveegden toon, zet Derksen met zwart krijt zijn impressies op papier. Hij geeft
lichaam aan een boom, drukt de groeikracht erin uit, niet zooals de modernen door
vreemde zware vormen, maar door het raak voelen van de kern der structuur van
dien stam: het zuiver waarnemen van de rondende, buigende wendingen in een tak,
het zuiver construeeren van de perspectivische wijking: het pittig opkrassen van
kartelende spriettakjes en het gevoelig even aangeven van de toonmassa der bladeren.
En met een paar fijne tonen doorgeveegd krijt, geeft hij de dampende nevelen tusschen
het akkersmaalshout, boven de groente-tuintjes buiten de stad of het dorp.
Ook Derksen leert men het best in de schetsen kennen. Hier heeft hij zich laten
gaan onder de direkte emotie van de visie. Deze visie heeft hij niet vaak even krachtig
weten vast te houden in zijn schilderijen. Men voelt daarin de aandoening minder
sterk leven. In zomersche boschjes en najaarsstemmingen heeft hij zich wel het meest
verdiept; het zuiverst, volledigst zich uitgesproken.
A.O.

W. van Konijnenburg in de kunstzaal Kleykamp.
Van Konijnenburg schildert de beelden zijner fantasie, landschappen en figuren, niet
levensecht, niet levenskrachtig, maar als gedachte droomen, als visioenen. In een als
devoten stijl brengt hij ze omvangrijk, voornaam en fijn op doek.
Zijn landschap, een der oudste schilde-
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rijen van de hier geëxposeerde collectie - die over een tiental jaren gaat - vertoont
nog de meeste verwantschap met het impressionisme. Dit wonderlijk woud met rotsen
en bergen bedoelt geenszins een indruk van de natuur weer te geven. Vergeestelijkt,
verdroomd, is zij er opgevoerd tot ideëele schoonheid. Het ontwerp der teekening
werd gevormd langs systematische indeeling van het vlak. Dit grootsche woud, met
diepe spelonken in de laagte en steile rotsen als statige burchten, hoog ten hemel
reikend, waar de kruinen der boomen donkeren tegen de lichtend-bewolkte lucht,
langs welke de stralen der zon strijken en vogels in horizontale rijen voorbijtrekken;
dit woud, vol teere nevelen en wazige lichtschijnselen, met wonderlijke speling van
licht en schaduw; is gedeeltelijk met vlakken schuivend ineen gevlekt,
aaneengebonden en tot schoone rust geworden door de geometrische lijnen, waarlangs
het alles ontworpen werd. Nochtans zijn die vlakken niet met dezelfde gestrengheid
doorgevoerd, niet met dezelfde strakheid van stijl als het latere werk; want
impressionistisch is bijna de geheele schildering, met hare schoonheden en
toevalligheden van verfwerking. De meest fantastische dingen zijn verwerkt tot
onstoffelijke materie.
Tot de schoonste doeken behoort D e V r o u w m e t d e k a t , waarin ook niet
de strakke schildering van later werk, wel echter de strakke lijnen te vinden zijn.
Ook in dit naakte, gebronsde vrouwelijf, met de zwarte kat als een kleine panter
tegen zich aangedrukt, is de fantastische dooreenwerking van lichtspel en donkere
krachten op impressionistische wijze verkregen in een mat-bruin tooverwaas. In de
grauwheid van den winter, met het kille-blauw, het koude dorre bruin, met het intense
diep der horizontkleur en het donker van boomstammen in schaduw, is het doek
geschilderd. De vrouw heeft als iets heiligs in de houding, een smartelijke weedom
in het gelaat; en met iets van een Assyrischen dorpelwachter donker tegen haar aan
geschilderd, is het wellustig zich rekkende kattelijf.
Dat deze schilder, die zoo streng langs vastgestelde lijn-indeelingen zijn
composities opbouwt, geen vrede kon vinden bij de niet aan formules zich storende
schildering van het impressionisme, is te begrijpen. Wij zien hem hier in later werk
veranderen en alles, elk ding, elken vorm, elke kleur strak en streng styleeren, elk
brok van het doek van boven tot onder belangrijk vullen. En hij is er tegelijk innig
modern en archaïstisch verwant aan de Italianen en vooral de Egyptenaren.
Niets menschelijks, niets van het reëele leven is er in S t . J o r i s m e t d e d r a a k .
We zien er de rotsachtige kust horizontaal tegen de bovenlijst aan met tallooze
scherpe, opstekende punten; en daarvoor de zee, schuimspattend, blazend en bruisend.
Zonder de realiteitskracht, als een schitterend mozaïek of als Japansch zijden
borduurwerk. Een hooge vloedgolf met gave glanzingen, het flitsend schuim, als
witte bliksemstralen, scherp, nijdig, direkt, schietend in het diepe blauw; de hoog
opspattende waterdroppels als de dauw op een roos sproeiend rondom, en de broze
zeeschelpen meeglijdend met de branding. Hiertusschen kronkelt het donkerbruine
drakelijf met den opengespalkten muil, en wappert de diepzwarte rand van het kleed
des ridders. Niets benadert dit schilderij meer dan een oude Japansche prent of een
oud rijk borduurwerk.
Geheel anders van wezen is Van Konijnenburg's laatste schilderij, het bijna
levensgroote O v e r g a v e .
Hierin heeft hij het meest zich uitgesproken. Terwijl de groote, in bruinen
schemertoon gehulde figuren in gebaar aan Egyptische kunst herinneren, is in de
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omgeving iets sterk moderns in vergeestelijking van de natuur. Wie zich van eenige
jaren geleden het groote schilderij van
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Léger uit het Stedelijk Museum herinnert, zal hier het zelfde wonderbaarlijk extatische
licht in vinden uitgedrukt, verkregen door het in-een-schuiven van vlakken, hoeken,
punten en schijven.
Het systeem van de kubisten dus, maar met door ons oog waar te nemen vormen
uitgedrukt. Bloemen en blaren en dieren, wolken, rotsen en nevelen zien wij de twee
gelieven omgeven, maar dit alles tot een visioen, een droomlicht, een hooge
geestesschoonheid herschapen.
Altijd heeft Van Konijnenburg in zijn bleeke groote potloodteekeningen dit
verschuiven van vlakken gehad, prachtig vooral in zijn Kruisiging, waar de
fladderende wieken van duiven telkens terug keeren - een teekening, zoo rijk en
schoon, dat hier alleen reeds veel over te zeggen zou zijn -; doch nergens is dit zoo
gaaf doorgevoerd als in het schilderij O v e r g a v e .
A.O.

Steenteekeningen van August Allebé.
Het is Jan Veth die ons in het jaarboekje der Vereeniging tot bevordering der
Grafischen Kunst vergast op een overzicht van Allebé's lithografisch oeuvre.
Juist de puntige, teekenachtige kant van Allebé's talent eigende zich zoo uitermate
voor het lithografisch procedé, en het is daarom wel verwonderlijk, dat in den tijd
toen de foto-mechanische reproductie nog in haar eerste stadium was, de uitgevers,
van Allebé als reproduceerend-lithograaf, betrekkelijk zoo weinig geprofiteerd
hebben.
Wat hij in dit genre bereikte - een afbeelding van Rembrandt's geslachte os in het
Louvre toont dit aan - is voortreffelijk.
Het succes schijnt echter matig, de aanmoediging, voor jeugdige kunstenaars zoo
noodig, afwezig te zijn geweest.
Het is dan ook meer 't portret, waar Allebé zijn gaven later aan wijdde, en tot zijn
beste behooren dan zeker mede: die van Van Santen Kolff, van P.F. Greive en Douwes
Dekker.
‘Maar dan zijn portretten (schrijft Veth). Daarin ziet men zijn talent voor warme
exactheid van weergave, zijn psychologisch indenkingsvermogen, zijn beeldende
kracht en zijn zuiveren smaak wel zoo gelukkig mogelijk samengaan.’
Deze portretten, die bij een technisch volkomen beheersching der materie kracht
en persoonlijkheid hebben, mogen wij wel als zeldzame voorbeelden in de
geschiedenis der steendrukkunst blijven beschouwen. Zij toonen aan wat in dit
procedé te bereiken is, maar ook hoe een technische geschooldheid noodig is om tot
een dergelijk resultaat te kunnen komen. Juist in dezen tijd lijkt het mij noodig om
op het werk van een zoo serieus en conscientieus kunstenaar als Allebé te wijzen,
daar men thans meer dan ooit geneigd is degelijke métierkennis en kunstenaarschap
onvereenigbaar te achten.
***
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Dit jaarboekje staat met een In Memoriam Van Hoytema, door J.G. Veldheer, en een
bespreking van S. Moulijns bijdragen over de geschiedenis der steendrukkunst in
Oude Kunst, door C. Veth, geheel in 't teeken der lithografie.
Met genoegen vernemen wij uit het laatste, dat Moulijns artikelen als boekje zullen
verschijnen, zoodat wij dus gelegenheid zullen hebben er nader op terug te komen.
R.W.P. JR.

Amsterdamsche stadsgezichten.
De kunsthandel Walrecht te 's Gravenhage brengt een eerste tentoonstelling van werk
van een nieuweling, J. Teixeira de Mattos, een verzameling potlood- en
krijtteekeningen, de meeste naar Amsterdamsche stadsgezichten, eenige ook van
stillevens en zelfportretten. Dit werk kenmerkt zich nog
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niet door een oorspronkelijke vizie; de stadsgezichten zijn koel geobserveerd, in de
stillevens is invloed o.a. van Dirk Nijland, een paar zelfportretten getuigen van
intensieve waarneming. En toch vestigen we de aandacht op dit werk, omdat het
goede beloften inhoudt. Teixeira lijkt ons iemand met toekomst in de grafische
kunsten. Geen enkele ets, houtsnede of litho hangt hier, maar in de manier, waarop
hij zich van potlood, krijt en O.I. inkt bedient, geeft hij vaak - en waarschijnlijk
onbewust - dingen, die het karakter naderen van ets, houtsnede of litho. Er is hier
b.v. een stationsemplacement met een kloeke verdeeling van zwart en wit, waarin
we de krachtige hand van een houtsnijder voelen, evenals in een O.I. inkt-teekening
‘St. Nicolaaskerk’, waarin met driftige, krachtige penseelstreken het luidruchtig en
beweeglijk haven-vertier uitstekend is gegeven. Een paar zelfportretten (krijt) doen
verlangen naar etsen, enkele stillevens van gemberpotjes naar de teere atmosfeer van
een litho.
Teixeira heeft zijn eigen weg nog niet gevonden, maar we wachten op grooter en
dieper werk van hem met vertrouwen.
Ook van Degouve de Nuncques waren, eenige weken geleden, op de Hollandsche
teekenmaatschappij, Amsterdamsche stadsgezichten te zien. Die waren heel
merkwaardig, omdat zijn visie zoo volkomen afwijkt van die der velen, die het
verheven schoon van de Amstelstad hebben trachten te benaderen. Deze groote Belg
zag onze grachten het liefst bij somber weer, in grijs licht, en al zijn krijtteekeningen,
met den uitersten eenvoud en haast middeleeuwsche primitiviteit opgebouwd, geven
een stemming van stille droefheid. Die stemming is hoofdzaak voor Degouve, het
pittoreske van oude pakhuizen en ophaalbruggen bijzaak; zijn eigen ontroering en
gestemdheid doet hij ons voelen in schoone, harmonische vormen en zoo suggestief,
dat niemand deze teekeningen kan vergeten, die ze zag.
Er zijn niet veel levende kunstenaars, die zoó onbevangen en onafhankelijk de
dingen zien als William Degouve de Nuncques. En bij hem is vergeestelijking geen
pose.
J.S.
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[Zomer 1917]

FANCIULLA CORRIERA, WEDLOOPEND MEISJE (BIJ DEN ‘START’); VOLGENS ANDEREN EEN DANSEND
MEISJE. COPIE IN MARMER NAAR EEN BRONZEN BEELD, VDE EEUW V. CHR. (GRIEKSCH).
VATIKAAN-MUSEUM, ROME.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

1

Inleiding.
De kalender zegt, dat de zomer duurt van 21 Juni tot 21 September, maar ik vraag
verlof het met dien termijn hier evenmin nauw te nemen, als de werkelijkheid van
klimaat en weder dit doet.
De zomer is voor ons bewoners der gematigde gewesten bijna een even vaag begrip
als de winter; hoe koud, nat en guur kan het in de maanden Juli en Augustus zijn, en
welke prachtige zomersche, ja warme dagen zijn er soms in Mei, April en October.
Ook al was dus de beoefening der sporten van zomerschen aard streng bepaald tot
de maanden Juli-September van klokslag twaalf middernachts tot klokslag twaalf
middernachts, dan nog zou ik mij het recht nemen oefeningen en spelen in de open
lucht van lente en herfst hier tevens te behandelen. Maar dit is, wat de spelen der
volwassen menschen betreft althans, niet het geval. Lawntennis, cricket, croquet en
andere spelen worden bij goed weer van winter tot winter gespeeld, zoolang het maar
eenigszins kan, en het watersport seizoen duurt ook lang.
Merkwaardig genoeg, zijn de kinderen in die dingen zeer veel orthodoxer. Wel
las ik in Ter Gouw, waar deze schrijver de seizoenen voor knikkeren, bikkelen,
hoepelen, tollen, vlieger oplaten enz. aangeeft, dat de kinderen zich daar niet aan
storen, maar ik heb wel degelijk het tegendeel kunnen opmerken.
Er is een hoepelseizoen, na afloop waarvan men geen hoepel meer ziet of hoort,
er zijn maanden, waarop de dijken volstaan met vlieger oplatende jongens, jongetjes
en pa's, en het klepperen is mij telken jare een welkom voorjaarsgeluid bij gebreke
aan meer buitenachtige tonen.
Een ondeugend versje in Tak's Kroniek van 1904, van mij welbekende hand,
welker anonymiteit ik niet zal schenden, is geïnspireerd op deze ongeschreven wetten
in het kinderrijk.
Daar was eens een heele slimme jongen,
Die heette Jan.
Terwijl zijn makkers knikkerden en sprongen
Was hij een man.
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Want wat deed onze flinke slimme kwant?
Hij had bedacht,
Dat als de knikkertijd is in het land,
De tol is veracht.
Tsa, dacht hij, als ik in den knikkertijd
De tollen opkoop,
Dan wil ieder zijn tol voor een schijntje kwijt
En ik krijg er 'n hoop.
En als dan de tijd van het tollen weer komt,
Verkoop ik ze duur:
Dat ik daaraan verdien een sommetje rond,
Staat vast als 'n muur.
En toen de knikkerkoers en hausse was,
Ging 't net als toen,
Jan kwam door overleg en speculeeren ras
In goeden doen.
Hij werd een handelsman naar d'ouden aard,
Alom bekend,
Ziet kinderen, wat gij in uw jeugd hebt vergaard,
Draagt vrucht in 't end.

Deze strenge regels in de kindersport geldende, zullen ons natuurlijk niet verhinderen
om de mooie schilderij van Pieter Brueghel den oude te reproduceeren, waarop alle
mogelijke kinderspelen zijn afgebeeld, en waarbij de schilder zelf het stellig niet te
nauw genomen zal hebben met de vraag, of werkelijk al die spelen in den zelfden
tijd naast elkaar te aanschouwen zijn.
Maar in andere gevallen zullen we hier ook niet te precies kijken, en als zomersport
en spel beschouwen, al wat beoefend en gespeeld wordt in den tijd dat de dagen lang
zijn en de lucht niet te koud om stil te blijven staan; kortom zomersport en spel zal
voor ons doel alles zijn wat niet bepaald wintersport en spel is of niet bepaald alleen
in herfst of lente gespeeld wordt. Met uitzondering dan van de jachten, die volgens
algemeen geldende wetten tegenwoordig althans alleen in den herfst mogen worden
gehouden. Dit voorbehoud moet dus worden gemaakt wat de verhouding van tekst
en platen in dit boek tot den titel betreft. Ook nu zal ik mij, ten spijt van alle
eigenwijze opmerkingen van eenzijdigen aard, niet bij voorkeur bezighouden met
de eigenlijke sportieve illustraties, bijvoorbeeld die in Engelsche of Hollandsche
Periodieken van specialen aard. Er zijn onder de teekenaars van zulke bladen
werkelijke kunstenaars, en ik hoop hun
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recht te doen wedervaren, maar ik vind het toch over het algemeen interessanter, als
men in deze een vondst doet, n.l. als een kunstenaar, die zich niet speciaal toelegde
op dit werk, zulk een onderwerp heeft behandeld wijl het hem trof. Men krijgt dan
werkelijk een geval van sport en spel in de kunst, en niet, de illustratie van sport en
spel. Voor den sportsman is het laatste misschien belangrijker, niet voor den lezer
en beschouwer met meer veelzijdige verlangens. Gesteld dat een kunstenaar door
weinig kennis van de sport in kwestie, een incorrect beeld geeft van een spel, dan is
zijn fout toch altijd nog opmerkelijker dan de juistheid van iemand, voor wien die
juistheid geen verdienste is, omdat hij over alle faciliteiten beschikte om ze zich
eigen te maken, en bij wien die juistheid de eenige deugd is.
Als men van goede sportprenten spreekt, denkt men wel in de eerste plaats aan
Robert Seymour, die heel veel tafreelen van hengelaars, cricketers, paardrijders,
roeiers in zijn seriën komische prenten heeft uitgegeven, aan Alken, aan Charles
Ambrose.
Maar van de antieke kunst, met name die der Grieken, blijft in verhouding tot de
plaats die de lichaamsoefening in het leven der Grieken innam, niet zoo heel veel te
geven. De Attische kunst, verheven en ideëel van aard, legde zich voornamelijk toe
op de afbeelding der goden en helden; de Peloponnezische heeft meer aandacht aan
sport en athletiek gewijd, maar behalve dat zooveel verloren is gegaan, waarvan ons
alleen de roep blijft, zijn de standbeelden en portretten der overwinnaars in
kampspelen geen wedergaven van de sport zelf en dus voor ons doel niet zeer geschikt.
Het is wel voornamelijk de indruk die de lichaamsbeweging en die de momenten
van het spel op den kunstenaar hebben gemaakt, die ons hier interesseert.
Nu zijn er bij de zomersporten en spelen, of om precieser te zijn bij de
niet-wintersche sporten en spelen, verscheidene, waarbij de beweging gering of
nauwelijks op te merken is. Het hengelen b.v. is niet zeer bewegelijk, de stoot tegen
den bal bij het croquetten brengt niet veel spieren in beweging en is wel in slechts
geringe mate een object van teekening. Het zwemmen, dat onder water geschiedt,
wordt zelden, voorzoover ik kan nagaan, eenigszins demonstratief uitgedrukt, de
handgrepen van het zeilen worden niet zoo vaak geteekend als de zeilboot zelf, het
water en de lucht het onderwerp van afbeelding zijn. Waar wij het wielrijden
geteekend vinden, is het vaak meer om de fiets dan om de beweging.
De meest elementaire en misschien ook wel de meest beoefende
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watersport is wel het zwemmen. Ja, het baden is stellig nog meer elementair en wordt
nog meer beoefend, .... maar, is het sport? Na rijpelijk overwegen en eenige
experimenten ben ik tot de conclusie gekomen dat het dat niet is. Het is wel
lichaamsbeweging in de open lucht, maar het is geen oefening en er behoort niets
toe. Niet iedereen kan zwemmen, maar elkeen kan baden, zoowel in de zee als in
een tobbe. Als men maar in het water gaat staan, baadt men, en het springen en
huppelen of wel bukken en plonzen, dat wij de menschen aan het strand in het ondiepe
gedeelte zien doen, mag gezond wezen en prettig, het heeft, om een hier bijzonder
gepasten term te gebruiken, niets om het lijf. Deze onweersprekelijke waarheid
ontheft ons meteen van een moeilijkheid, al ontneemt ze ons tegelijkertijd aardige
motieven. Om met het laatste geval te beginnen, er zijn vele mooie en aardige
schilderijen, teekeningen en prenten, die ons het gedoe aan het strand der badplaatsen
doen zien. Ik denk hier aan werk van vele Hollandsche schilders en teekenaars, en
Franschen van Forain en Caran d'Ache af tot Mars toe, aan talrijke fashionabele du
Maurier's en vroolijke Caldecott's. Het is nu eenmaal niet anders. Van de zee tot de
badkuip il n'y a - in dit geval - qu'un pas. En in waarheid vereischt het zaterdagavond
bad nog meer lichamelijke inspanning dan het stappen door een beetje zee.
Wat de moeilijkheid betreft, hier ontgaan, het is deze, dat we, zoodra we ook alle
‘baden in de kunst’ tot ons onderwerp gingen rekenen, niet zouden kunnen nalaten
uit de badende vrouwen en badende knapen, in alle tijden meer of minder academisch
geschilderd, terwille van de lichtwerking op hun huiden, de soepelheid harer vleezen
of de forschheid hunner spieren, een ruime keuze te doen. En het was niet het doel,
hier zooiets te geven als ‘le Nu au Salon’ of ‘le Nu à travers les Ages’. Daarentegen
kunnen we natuurlijk alles tot ons onderwerp rekenen wat bij de zwemsport behoort.
Niet alleen ons gewone, ik zou bijna zeggen sportief zuivere zwemmen, waarbij de
handen voor de borst worden gevouwen en dan uitgeslagen tegelijk met de eerst
opgetrokken beenen, op het commando één, twee, één, twee, en dat eerst hangende
in de riemen, dan (hoogere klasse) aan den hengel wordt geïnstrueerd, om na afgelegd
examen (met pak zwemmen) vrij te kunnen geschieden met achterlating van den
pierenbak, - maar ook het negerzwemmen, waarbij men zich telkens omgooit en de
armen beurtelings naar voren slaat, en het hondjes-
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zwemmen, en het op den rug zwemmen zijn toegelaten. Verder behooren natuurlijk
tot de sport het schieten en duiken, zelfs het springen.
Wat de wandelsport betreft, na rijp beraad is besloten, deze niet in behandeling te
nemen. Als ik een loopje ga doen, een kuiertje of een wandeling, dan is dit feitelijk
wandelsport, maar als ik de gelegenheid waarneem om onderweg sigaren te koopen,
dan is het een boodschap. Neen, neen, met zulke finesses en haarkloverijen houden
we ons maar liever niet op. Hoe kan ik aan een teekening of schilderij zien of een
wandelaar dan wel een wandelend gezelschap wellicht een zeer zakelijk doel heeft?
Het wandelen wordt dus verbannen, maar het hardloopen, in zoover het niet op de
kermis en uit winstbejag geschiedt, zal onze aandacht hebben. Landlooperij van
welken aard ook, valt natuurlijk niet in de termen; het gaat niet aan er hier zelfs maar
een loopje mee te nemen.
Ook over de paardensport moeten we het eens worden. In tegenstelling tot de
hondensport, die geen enkel recht op dezen naam kan doen gelden, daar hoogstens
de honden, doch nooit hun eigenaars als zoodanig sportieve handelingen bedrijven,
is ze werkelijk een lichaamsoefening die bijzondere kunstvaardigheid vereischt, en
wel een van de oudste.
Maar terwijl dus eigenlijk elk ruiter op het oogenblik dat hij het is (zelfs de
Zondagsruiter zoolang hij geen zandruiter is) aan paardensport doet, moet men ons
waarlijk excuseeren zoodra iemand te paard het krijgsbedrijf uitoefent, of als bode
fungeert. Wij zijn daar in dit speciale geval niet van gediend: men zal door de houding
of bijomstandigheden duidelijke en stellige waarborgen moeten geven, dat men met
geen enkel nuttig doel is uitgereden en niets anders in den zin heeft dan te rijden.
Het is noodig hier man en paard te noemen, d.w.z. duidelijk de grenzen van ons
terrein aan te geven. Het lijkt bijna onmenschlievend, maar als iemand al zwemmende
een ander uit het water redt van een wissen dood, keeren wij hem den rug toe, als
iemand te paard of per fiets bode is, desgelijks. Wandelritten zullen, in tegenstelling
met gewone wandelingen, hier geldig zijn, omdat het paardrijden op zichzelf als
sport te beschouwen is; evenwel zal ik geen notitie nemen van hobbelpaarden (al
wordt ook eenige behendigheid vereischt om daarbij in den zadel te blijven) noch
van iemands stokpaardje. Dit laatste is trouwens een houding die de meest elementaire
levenswijsheid toch al gebiedt.
Van stokpaardjes gesproken.... maar zal ik er mij nu toch, tegen
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mijn principe mee bezighouden? Het moet, om er bij dezen en voor het vervolg eens
vooral mee te hebben afgedaan.
Sportlieden zijn maar menschen, en er zijn ook onder hen die stokpaardjes berijden.
Wel allerminst voor deze categorie is dit boek bedoeld! Hun stokpaardje is dan
bijvoorbeeld dit, dat alleen sport is, die sport welke hun voorkeur heeft, of dat zij
spelen per se minderwaardig achten aan sport. Voor hen mag dat zoo zijn, voor den
kunstenaar, die onderwerpen als deze kiest terwille van de beweging die ze
veroorzaken of de gespannenheid van vermogens die ze vereischen, is een kind dat
hoepelt, of een oude heer die schaakt, een precies even belangrijk object als de
beoefenaar van de meest krachtvereischende of strengst gereglementeerde sport.
Naast het paardrijden - en het ezel of muilezelrijden, dat voor ons doel hetzelfde
is, - wij zullen van kameel of olifant berijden nu maar niet spreken, daar het toch wel
zelden voor plezier zal worden gedaan - is er nog van den bok rijden, naast riding,
driving. Dit geschiedt vooral in den tegenwoordigen tijd nog meer dan het paardrijden
in de eerste plaats om te vervoeren, met verkeersoogmerken, maar het is en was toch
ook een sport en mag als zoodanig niet worden vergeten.
Hetzelfde geldt voor fietsen en automobielrijden, familiaar genaamd tuffen. Het
is waar, dat een slagersjongen, die op de fiets van zijn baas bestellingen bezorgt,
vaak bezield is met een waarlijk sportieven geest, en door zijn spurten, capriolen en
kunsten een waardiger object oplevert voor den teekenaar van het menschelijk lichaam
in actie, dan de heer of dame van middelbaren leeftijd, die zwoegend en tobbend
zoo'n beetje voortsukkelen om hun overtollige vet kwijt te raken, toch doen zij het
in hoogste instantie voor plezier en hij niet.
Het vliegen, tot voor eenigen tijd algemeen beschouwd als een bij uitstek edele
sport, gevaarlijk, zooals een sport behoort te zijn, alleen voor wie ze beoefende, is
een min of meer doeltreffend middel in het krijgsbedrijf gebleken, maar het heeft,
naar te hopen is, daarom den naam van sport nog niet verbeurd.
Alpensport, voorzoover het den toerist betreft, behoort eveneens tot ons gebied,
en het schommelen, wippen en dergelijke, hebben recht zoo niet op den naam van
sport, dan toch op dien van spelen, en wel van zomerspelen, want in den winter
bezoekt men den theetuin of de uitspanning of den speeltuin, hoe men die gelegenheid
noemen wil, niet bij voorkeur.
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Loopen.
Van deze meest eenvoudige en natuurlijke der sporten is in de inleiding een en ander
gezegd. Nog iets over het hardloopen. Het uiterlijk van iemand, die zeer hard loopt,
bijvoorbeeld om den trein te halen, is bij ons decadente menschen alles behalve
schoon. Wij loopen niet hard volgens de regelen der kunst, halen niet op de goede
momenten adem, hollen met sprongen, in onregelmatig tempo, wij houden den mond
open en de tong veelal daaruit, wij zweeten vooral in de buurt van ons haar, op en
om den schedel, ons voorhoofd ziet purperrood. Dat moet alles heel anders zijn en
het zijn alweer de Grieken, die het mooie hardloopen of wedloopen hebben verstaan,
en uitgebeeld. Het hardloopen van een groep dorpers in de Middeleeuwen, zooals
de graveurs ons dat afbeelden, is weinig mooier dan het onze, en zal ook wel alles
behalve gezond en rythmisch in zijn werk gegaan zijn. De boer, in gewone tijden
meer een taaie dan een snelle looper, een winner en volhouder op de lange baan,
spant hier zijn uiterste krachten in om den een of anderen prijs te winnen, tot groote
pret van het publiek van meerderen en gelijken, dat zich aan zijn onwaardige
bewegingen vergaapt. In onzen tijd van fietsen, treinen, auto's enz. zijn we meestal
hardloopers van luie Kees, maar den laatsten tijd is deze sport, die trouwens ook bij
voetbal zijn waarde heeft, weer wat in eere gekomen. Tot voor eenigen tijd was
eigenlijk de hardlooper op de kermis, die onderwijl centen ophaalde, de eenige, die
het behoorlijk en gezond hardloopen demonstreerde; met gebogen armen, de vuisten
naast de borst, bewoog hij zich gestaag en zonder onregelmatigheid op een schijnbaar
kalm sukkeldrafje voort. De praktijk had hem geleerd hoe hij het langst en het snelst
zich voort kon bewegen zonder buiten adem te raken of moe te worden, plaatselijk,
zooals iemand die niet weet hoe het moet.
Deze verzameling geeft slechts een paar specimina van werkelijke hardloopers in
ver uiteenliggende perioden.
De Alpensport, het stijgend, klimmend en klauterend loopen behoort als sport bij
het hardloopen aan te sluiten. Het bergbeklimmen is een sport, die natuurlijk ook
haar geschiedenis heeft, doch daar men daarbij niet van een bepaalde technische
evolutie spreken kan, schijnt het mij
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niet noodig haar hier te releveeren. Van Hannibal af tot Tartarin de Tarascon toe
hebben krijgslieden, reizigers en sportslui de bergen beklommen, de eersten om aan
den anderen kant te komen, de sportsman louter om het gedaan te hebben. Jaarlijks
wagen nog altijd velen hun leven bij het bestijgen van hooge en steile bergen, maar
de kronieken van de beoefenaars dezer sport wijzen op veel meer gevallen van lieden,
die niet uit wilde eerzucht steeds hooger willen klimmen en ontoegankelijke toppen
bereiken, doch werkelijk genieten van de opwekkende bewegingen, de schoonheden
der oorden en belangstelling hebben voor het leven, de zeden, het karakter der
landslieden.
Rudolf Töpfer, de Zwitsersche schrijver en teekenaar, heeft zich vaak tot tolk van
zijn landslieden gemaakt voor de critiek, die deze onwillekeurig uitoefenen op den
sportlievenden toerist, zijn eigenaardigheden, zijn eischen en vooroordeelen;
daartegenover beschrijft menig toerist de bergbewoners, hotelier, gids en handelaar
als uitgeslapen in trucs om te profiteeren van zijn argeloosheid en gulheid, zooals
dat niet te verwonderen is in een volk dat een deel van het jaar op de vreemdelingen
en hun uitgaven teert.
Als Alpensport - ze geeft ons niet heel veel materiaal - beschouwen we hier dan
alleen het bergbeklimmen van den voetganger, niet het bergbestijgen op ezels of
muildieren.
De wandelsport als zoodanig kan ons in verband met het onderwerp niet
interesseeren. Het kan voor een kunstenaar geen verschil maken als hij iemand
afbeeldt die wandelt, of deze daarmee misschien een sportief doel heeft. Wandelen
geeft daarenboven iets te kennen van rust, van op zijn gemak zijn, van den tijd hebben,
en wij zouden dus eer van loopsport moeten spreken, daar, waar iemand ‘op tijd’
wandelt of den grootst mogelijken afstand wil afleggen.
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CHARLES BENNETT

(1830-1867), A WALKING GENTLEMAN; PENTEEKENING (ENGELSCH).

ERICH GRÜNER, WANDELAAR; OMSLAGTEEKENING (DUITSCH,

1915).
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HANS BURGKMAIR
AMSTERDAM.

(1473-1531), ‘DER WETTLAUF’; GRAVURE (DUITSCH). 'S RIJKS PRENTENKABINET,
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ADOLF OBERLÄNDER (1845), ‘UNERWARTETE WIRKUNG’; PENTEEKENING UIT DE ‘FLIEGENDE BLÄTTER’
(DUITSCH).

Erster Führer (zum zweiten) ‘Hörst, Peter, halt' zurück a Biss'l - das Seil muss gespannt sein.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

*3

HENRY FISCHER-HINNEN, TURNPLATZ; TEEKENING (ZWITSERSCH,

1879).
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HENRICUS HONDIUS NAAR DAVID VINCKEBOOMS (1578-1629), ‘DE ZOMER’; GRAVURE (HOLLANDSCH).
'S RIJKS PRENTENKABINET, AMSTERDAM.

NICOLAAS MAES (1632-1693), BADENDE JONGENS; SCHILDERIJ (HOLLANDSCH). VERZAMELING VAN
BARON DE SCHLICHTING TE PARIJS.
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Turnen.
Het Turnen, d.w.z. het werken aan allerlei instrumenten als ringen, rekstok, bok,
springplank, halters, en de z.g. vrije- en ordeoefeningen wordt, als vele
lichaamsoefeningen, behalve voor de gezondheid, of noodgedrongen als onderdeel
van een leerprogramma, ook voor pleizier, dus als sport uitgeoefend, en dan zoowel
's winters in zalen als 's zomers buiten. Het woord ‘gymnastiek’, dat tegenwoordig
algemeen wordt gebruikt voor de hier genoemde lichaamsoefeningen, slaat eigenlijk
op alle sport die de Grieken kenden, dus evengoed op allerlei werpen vangspelen,
op athletische sport enz.
Voorzoover ik kan nagaan heeft het turnen, en dan in het bijzonder het turnen
buitenshuis, tot dusverre weinig kunstenaars geinspireerd. Vindt men al eens ergens
iemand aan een rekstok of ringen werken, dan is dit in een uitspanning of op een
dergelijke plaats, te midden van spelen, die meer bepaald onder de kinderspelen thuis
behooren, als schommelen, wippen en dergelijken.
Trouwens, over het algemeen vindt men dergelijke onderwerpen weinig afgebeeld.
Wie zou dan ook in vroeger tijd zich op die afbeelding hebben toegelegd? Juist het
geregelde, het ‘classicale’ dat de gymnastiek kenmerkt, heeft de realistische en
impressionistische kunstenaars, die veelal de sport hebben weergegeven, natuurlijk
niet geïnspireerd, en het zou onder de hedendaagsche, naar stijl en rythme soms wel
wat dogmatisch en opzichtig strevende Duitschers bijvoorbeeld moeten zijn, dat men
voorstellingen van rijen zich oefenende of figuren vormende turners zou moeten
zoeken. Ik ken die echter niet, en waarschijnlijk zouden ze in een vroolijke collectie
als deze misstaan. Het turnen als sport is bovendien van den laatsten tijd, en men zal
het daardoor niet behoeven te zoeken bij de oude Hollanders, die overigens wel
zoowat alles wat los en vast was hebben geteekend.
Het gymnasium, waar bij de Grieken de gymnastiek werd beoefend, stond onder
staatstoezicht. De oefening betrof wel vooral wat wij thans athletische sport noemen,
en het woord komt van gymnos, naakt, want de gymnastiek werd naakt bedreven.
De Romeinen achtten deze soort sporten verkeerd, als leidend tot luiheid en
onzedelijkheid (!)
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bovendien onnut voor de militaire opleiding, terwijl juist de Spartanen ze daarvoor
zoo noodig hebben gevonden.
Misschien wel doordat het nut van de lichaamsoefeningen in het algemeen voor
het krijgsbedrijf langen tijd niet werd ingezien, hoort men dan verder vele eeuwen
lang niets van een gereglementeerde en aangemoedigde gymnastische sport (in den
engeren zin). Jean Jacques Rousseau wees in zijn ‘Emile’ op de opvoedkundige en
hygiënische waarde van het onderwijs in de gymnastiek, maar de revolutie, in zoo
vele zijn geesteskind, heeft deze wenken niet stelselmatig gevolgd.
Het eerst gedurende het latere beschavingstijdperk heeft men in Duitschland, door
het streven van F.L. Jahn en de zijnen, dat door minister Stein werd aangemoedigd,
de gymnastiek als deel van een opvoedkundig systeem in eere hersteld, en de
Turnplätze, door deze mannen opgericht, hebben in den vrijheidsoorlog tegen
Napoleon's overheersching goede diensten bewezen.
Het woord turnen houdt verband met het Angel-Saksisch tornen, tournen, tyrnen,
turnian, oud-Engelsch tyrnen, tirnen oefenen, en heeft waarschijnlijk niets te maken
met ‘to turn’, draaien, wel misschien met ‘training’ en met ‘tournooi’.
In Engeland, het land van de sporten en spelen, is het turnen of de gymnastiek
eerst in het laatst van de 18e eeuw op eenigszins methodische wijze ingevoerd. Erg
populair is het ook als vrije sport daar nooit geweest, vandaar dat onder de vele
Engelsche sportprenten niet of nauwelijks één dit onderwerp behandelt.
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Zwemmen.
Kan de mensch van nature zwemmen? Hij kan niet in het water leven, zelfs niet ten
halve, zelfs de badmannen en badvrouwen aan het strand zijn geen eigenlijke
amphibieën. Maar heeft hij althans van de natuur het instinctmatig vermogen
meegekregen om het hoofd boven water te houden, mits het water niet te woelig is
en de stroom niet te sterk?
Men zou hierop al dadelijk kunnen antwoorden, dat eigenlijk iedereen het zwemmen
leeren moet. Gooi een hond te water, en hij zwemt, al is hij er nog nooit in geweest,
maar een mensch weet niet wat hij doen moet; hij spartelt, maar zijn spartelen houdt
hem niet boven. Het is curieus dat hij, zoodra hij wèl zwemmen kan, zich op velerlei
manier zonder veel moeite in stil water drijvende kan houden, ook door het
onregelmatigst spartelen. Een zwemmer begrijpt niet, hoe men het 'm levert zoo maar
te zinken in stil water. Is het 't bewustzijn, desnoods te kunnen zwemmen, dat hem
boven houdt, terwijl het bewustzijn het niet te kunnen, en de daaruit voortkomende
angst den ander doet zinken? Maar in elk geval kan de mensch zich niet instinctmatig
drijvende houden en in zooverre heeft de natuur hem niet op het water aangewezen,
zelfs maar voor een oogenblik.
Daartegenover staat dat hij het zwemmen dan toch zichzelf geleerd heeft en er een
eigen wijze van zwemmen op na houdt, van geen dier afgekeken. Hij staat bovendien
tot het water in een eenigszins andere verhouding dan tot de lucht, waarin hij zich
alleen maar met behulp van vernuftige machines bewegen kan (en dat nog maar sinds
korten tijd, en dan nog hoe: hij is een speelbal van elken wind). Hij heeft, om zich
in het water voort te bewegen, slechts zijn natuurlijke vervoermiddelen noodig, en
het hangt slechts van zijn kracht af, of hij ook bij niet te hevige tegenwerking van
het element zich in de richting die hij wil, kan verplaatsen. De oermensch heeft
waarschijnlijk al spoedig kunnen zwemmen, ònze geachte voorvaderen, de Batavieren
en Kaninefaten die niet zoo heel ver van hem afstaan, konden het zeker; wilden
kunnen het, als ik het wel heb, altijd. Het zwemmen is dus een zeer natuurlijke en
eenvoudige sport, en dat is maar waar ik op komen wil. Het is best mogelijk, dat wij
vroeger instinct-
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matig ons boven water konden houden, en dat de truc (het negerzwemmen b.v. schijnt
toch al een hoogst eenvoudige manier) later door onze degeneratie is verloren gegaan,
evenals het vermogen om de ooren te bewegen. Watervrees is stellig geen
menschelijke eigenschap, ons aangeboren zooals ze den katten aangeboren is, en zij
die er aan lijden, moeten ze als een teeken van ontaarding bestrijden. Het zelfde moet
ongetwijfeld geschieden met die zeer onlogische en toch zeer algemeene vrees om
zich aan koud water te branden.
De geschiedenis verhaalt niet veel van groote praestaties van zwemmers, maar de
mythe van Hero en Leander blijft nog altijd een van de waarste en meest ontroerende
liefdesdrama's.
Men weet hoe Hero, priesteres van Venus, aan den oever van den Hellespont
woonde in een toren, Leander aan den anderen kant, en hoe hij bij het zwemmen om
de geliefde te bereiken verdronk, waarop zij eveneens te water sprong om hem niet
te overleven. De Engelsche dichter Leigh Hunt heeft deze tragedie bezongen in twee
canto's, in het eerste van welke hij den eersten gelukten overtocht van den jongeling
verheerlijkt en aldus een stukje beschrijving van het zwemmen geeft:
Smooth was the sea that night, the lover strong
And in the springy waves, he danced along
He rose, he dipped his breast, he aimed, he cut
With his clear arms, and from before him put
The parting waves, and in and out the air,
His shoulders feit, and trail'd his washing hair;
But when he saw the torch, oh! how he sprung
And thrust his feet against the waves, and flung
The foam behind, as though he scorn'd the sea
And parted his wet locks, and breathed with glee,
And rose, and panted, most triumphantly!

Dit is, of ik moest mij zeer vergissen, de beschrijving van iemand die zelf zwemmen
kan, en het graag doet; vooral dat moment, waarop de jongeling het licht ziende, dat
hem een sein en een baken is, met de voeten zich afstoot tegen de golven, is gevoeld!
Het ligt wel voor de hand, dat het zwemmen zelf niet zoo dikwijls geteekend is,
althans niet op die wijze, dat wij de beweging precies kunnen nagaan. Het geschiedt
n.l. onder water; wie zijn armen en beenen voortdurend boven water laat komen is
zelfs een slecht zwemmer, en wat is er aan om slechte zwemmers te schilderen of te
teekenen?
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Voor het meerendeel laten teekeningen van badplaatsen, zwemscholen of
zwempartijen in de open lucht, dan ook weinig van de beweging zien. Op
zwemscholen wordt, zooals ieder weet, die er gebruik van gemaakt heeft, veel
gelanterfant, gekeuveld en gespeeld, de naaktheid heeft, als het klimaat meewerkt,
een opwekkenden invloed, en het water evenzeer. Teekenachtig is dit alles zeker, en
men ziet de zweminrichting dan ook wel door schilders tot onderwerp gekozen, maar
ook op zulke schilderijen vindt men dan zelden eigenlijke zwemmers aan het
zwemmen. Het duiken, schieten, springen is natuurlijk beter weer te geven en de
meeste prenten die we konden gebruiken, geven dan ook zulke houdingen.
Er zijn weinig goede beschrijvingen van zwemmen in poëzie of proza, opwekkend,
zooals ze behooren te zijn, want het zwemmen is meer dan opwekkend, het is
verheffend en maakt brooddronken, het doet iemand zich verlicht voelen en versterkt
tegelijk. Die van Frits Hopman in zijn ‘In het Voorbijgaan’ is voortreffelijk: ‘Anton
ging nu ook te water en Free volgde. Met voorzichtige stappen liep hij over het zand
met de scherpe steentjes en over de vette modder, die hem smijdig tusschen de teenen
gleed. Het was een zeldzaam genot, zoo naakt door het landschap te loopen en de
lauwe wind en zonnewarmte te voelen aan het ontbloote lijf. Het was hem of die
aanraking met lucht en water eindelijk de verinniging had gebracht met de
ondoorgrondelijke machten der natuur, waarnaar hij in donkere aandrift steeds had
gestreefd. En ook hij voelde de kinderlijke vreugde en ook hij genoot van het stoeien
met het sterke, koele water en was trotsch op de kracht zijner leden. Het was heerlijk
om in de dichte, weerstrevend-omgevende, maar dragende materie sterk te bewegen
en naar de glazige luchtbellen te kijken, die oprezen uit het ongekende diep. Op den
rug drijvend, met roeiende armen en trappelende beenen, veilig in het vertrouwde
element, dat hij borrelend wegblies van voor den mond, zag hij tusschen de vochtige
wimpers op in den hoogen luchtkoepel van zonnig mat blauw, waarin ijle kolkjes
zweefden. Ja, dit was de zaligheid op aarde, deze innigste, liefelijkste gemeenschap
met het wijde Al.’
Van Deyssel geeft in zijn schets ‘In de Zwemschool’ de volgende impressie:
‘Hij gaat door de deur-opening en is op het gaanderijtje. De waters vlakken stoer,
troebele groene vloeren. In blanke zilverscheuten schiet snelt en ijlt pijlig het
tintelende licht in kolke-kelken tegen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

14
het lichaam, wikkelt het in blank-zilveren lichtwolken. In het hoofd merkt hij nog
dat min, ziet de naaktheid gewoon, leelijk het vel, rooderig de voeten. Hij nu niets
meer in de opstorming van breede grijze-vlaggen-wankel-muren, die de
luchtlichtwind, waartusschen hij.
De baas gespt het zwemlesding over borst en rug, hij stapt op het trapje, af. In het
hoofd van kan-nog-terug, naar het bovene, naar het leven-zoo-heerlijk-gewoon-zwak;
maar nu willen-en-doen; het is er-van vroeger, het gaat buiten hem om. Nu
zich-overgeven, in het groote-algemeene, in het alle-niet-weten. De innige haarplekken
aan de oksels bloot-makend in de overgave, struischen de armen langs het hoofd op,
de binnenhand-vlakken open, zonder houding en weg. Het lichaam in daal-sprong,
weet niet van-wat achter, heen en uit in de week-koude overgegevenheid.’
In een artikel in één van die albums met beschrijvingen van plaatsen en menschen,
door houtgravuren geïllustreerd, welke in het midden der 19de eeuw in Frankrijk in
zoo grooten getale verschenen: ‘Le Diable à Paris’, schrijft Eugène Brissault over
‘Une journée à l'école de Natation.’
Hij geeft er de volgende schets van den zwemmeester:
‘De zwemmeester heeft de ijdelheid die Molière heeft gegeven aan zijn
schermmeester, dansmeester, muziekleeraar en leeraar in de wijsbegeerte; hij stelt
de zwemkunst boven alle andere. Wat haar ouderdom betreft, laat hij haar bestaan
van vóór den zondvloed af, omdat de menschen toen in het water hebben gezwommen
dat de aarde overstroomde. Die goede opinie omtrekt de “wetenschap”, die hij
beoefent, wordt weerspiegeld in al zijn gevoelens en al zijn uitdrukkingen. Hoewel
hij een zoetwater-zeeman is, doet hij niet aan beschaafde manieren, vernedert zich
niet en bukt zich onder geen enkele hand, hij heeft een superbe
onafhankelijkheidsgevoel, maar wordt nooit ruw. De zwemmeester gelijkt, als hij
zijn functie uitoefent, veel op den drilmeester van recruten; hij heeft er de stem en
de intonaties van, hij gelijkt ook op den schermmeester.
“Kom, meneer (of jongmensch) opgepast! De ellebogen tegen het lichaam! Stevig,
en u niet verroeren! De eerste beweging is de armen flink uitstrekken naar voren en
een flinken schop met de beenen wijd uit elkaar. Een, twee, ferm! Niet bang zijn!
Kom, meneer (of jongmensch) nu stevig de beenen naar elkaar toe gebracht; gestrekt,
handen plat uitstrekken op het water. Een, twee, drie, vooruit. Goed zoo. Nu gaan
we over tot de tweede beweging, om adem te halen.
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Armen in een halven cirkel, op het water steunen, haal adem, beenen buigen, hielen
in, in den vorigen stand terug.”
Het gebeurt niet zelden dat de zwemmeester hen, die hem niet een glas wijn laten
drinken, een slok water te drinken geeft.’
De zwemmeester van de goede soort is, volgens deze schets, tegen alle mogelijke
hulpmiddelen als zwemgordels en zwemvesten. Die zwemmeester, hier zoo naar het
karakter beschreven, wordt door Van Deyssel kleurig geschilderd in zijn straks
geciteerde ‘In de Zwemschool’.
‘De baas, helder dik, het lijf in vlaggefeest-kleuren-kleêren onder het blank-rood
water-man-gelaat, de oogen, in het hoofd over zich en de baas-oogen en den héelen
baas, blauwsel-oogen, effen oogen, klaar van altijd met water in water,
blauw-water-oogen. - In het hoofd over zeelui, erge-verten-turend, wijde
boven-hemel-blauw daar in af - maar te pletter het in-binnen-hoofd zien van wijde
helderheid tegen het buiten, de baas zeide, de lippen dribbelden; maar toen weêr áan,
nu in het donkerder binnene.’
Het is nu, na zoo langen tijd, misschien veroorloofd te vragen, wat de futuristen
toch nog meer willen? Want is dit niet de moedwillige verwarring van indrukken
van buitenaf en binnenuit die zij geven?
De auteur van het fransche artikel beschrijft ook de manieren van in het water
springen door zwemmers, die zoo verschillend zijn. De eene maakt de plank, de
anderen springen er staande in, of in zittende houding, soms de beenen gekruist als
een kleermaker. De vrouwen zwemmen, volgens dezen schrijver, minder dan de
mannen; meestal kiezen ze de houding van drijven op den rug. Ze houden ook van
rondedansen, hand aan hand, als de Najaden om de kar van Amphitrite.
Een andere schrijver, Charles Friès, klaagt dat het publiek meer en meer
onverschillig is geworden op het punt van mooi zwemmen. Vroeger stelde men prijs
op den naam van een goed zwemmer te zijn, tegenwoordig mist men het feu sacré,
men zwemt ‘burgerlijk’ en als een echte schoolzwemmer er eens verschijnt, wekt
hij nauwelijks belangstelling. Men kan bemerken dat dit geschreven is in den
zelfgenoegzamen en weinig sportieven tijd van het burgerkoningschap. Een meneer
komt uit een hokje met een wijde zwembroek aan, een linnen muts op het hoofd en
een thermometer in de hand. Hij gaat met een zekere ongerustheid op het water af,
laat er zijn instrument in zakken, om te zien of het warm genoeg is. Deze proef
bevredigt
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hem niet, naar het schijnt, want hij vraagt nog om inlichtingen aan een zwemmer,
wien hij de vraag stelt of het water goed is (warm genoeg). Op het antwoord van
dezen, dat het uitstekend is, legt hij zijn thermometer weg, en gaat met kloek besluit
de ladder af. Nauwelijks heeft hij het water met zijn voet aangeraakt, of hij roept uit:
‘Verduiveld, wat is het koud!’ gaat gauw terug, kleedt zich weer aan, en gaat weg
zooals hij gekomen is.
De zwemmer in Van Deyssel's stuk heeft ook niet den waren zin: ‘Nu is het er
weer geheel, daar beneden in het niet weten was het gelukkig; nu is het er weer,
geheel, in hooge wreede koelte: het weten van wát-ook-weêr: de zwemles, de
zwemles, om te gieren, van hihaho, maar lijnen, staallicht, van moet. Een ander leven,
koud leven van lijnen, een hel-koele wereld, iets anders, een ander mensch, ik ik niet
meer.’
En hiermee kunnen we dit onderwerp gevoegelijk laten.... zwemmen.
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O'GALOPP, LA NATATION; PENTEEKENING (FRANSCH).

BERTALL, À L'ÉCOLE DE NATATION; PENTEEKENING (FRANSCH).
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L.W.R. WENCKEBACH, ZEILWEDSTRIJD OP HET Y; PENTEEKENING (HOLLANDSCH).

SIMON FOKKE (1712-1784), AFBEELDING VAN HET ZEILTOCHTJE OP HET Y TER GELEGENHEID VAN
HET BEZOEK VAN WILLEM V EN ZIJN GEMALIN AAN AMSTERDAM OP 3 MEI 1768; KOPERGRAVURE
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H. SANDERCOCK, THE BOAT RACE; UIT HUGHES' ‘TOM BROWN'S SCHOOL DAYS’ (ENGELSCH).

HANS BOL (1534-1593), GANZENTREKKEN; KOPERGRAVURE (HOLLANDSCH). 'S RIJKS PRENTENKABINET.
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R. SEYMOUR (1800-1836), ‘NOW THEN JEM, LET'S SHOW THESE GALS HOW WE CAN ROW’; PENTEEK.
(ENGELSCH).

LOUIS RAVEN HILL, TRIALS OF A NOVICE; PUNCH

1899. PENTEEKENING (ENGELSCH).
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DRIEKLEURENDRUK NAAR EEN AQUAREL VAN H.C.A. VAN KAMPEN

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

17

Watersport.
Dat de Grieken roeibooten hadden, mag als bekend worden beschouwd; reeds
Homerus spreekt van die, welke de oorlogsschepen vergezellen. Roeiwedstrijden
zijn naar alle waarschijnlijkheid ook voorgekomen, hoewel men daarvoor geen
bewijzen vindt, en zullen een onderdeel gevormd hebben van de Panatheensche en
Isthmische spelen.
De Chineezen moeten in deze, als in veel andere zaken, de rest van het menschdom
vóór zijn geweest, en bij groote feesten werden Draakboot-wedstrijden gehouden.
Wat het zeilschip betreft, dit moet in vroeger tijden zelden voor zuiver sportieve
doeleinden gediend hebben. Yachten hadden in het Angelsaksische tijdperk in
Engeland enkele koningen; zoo kreeg Athelstane er een present uit Noorwegen.
Koningin Elizabeth had een yacht, en na haar alle Engelsche koningen.
Het woord yacht is rechtstreeks afgeleid van het Hollandsche jacht (jachten = zich
haasten). In 1720 werd in Engeland een zeilclub opgericht. Het gulden tijdperk van
de yachtwedstrijden viel in 1870-1880.
Een almanak in 1848 drijft den spot met het yachten door dames. ‘Het voorbeeld,
door de koningin gesteld, heeft alle dames dol gemaakt op het hebben van een yacht.
Het is nu de gewoonte, het ameublement van de “drawing room”, als de familie uit
de stad is, in plaats van het op te bergen, aan boord te laten brengen, waar het op het
dek wordt geplaatst, en de kajuit tot een salon maakt. Het Perzisch tapijt bedekt de
grove planken, de bellekoorden worden inplaats van de gewone touwen aangebracht,
en stoelen, ingelegd met parelmoer, staan op de plaats van gewone. Meestal wordt
het geheele huishouden eveneens overgebracht, hoewel de dikke overvoede lakeien
dikwijls al den eersten dag deserteeren, daar zij liever op halve kost thuis blijven dan
voor de hoogste loonen op de Middellandsche zee meevaren.’
In Guy de Maupassant's ‘Sur l'eau’ is een zeiltocht mooi beschreven. De dichter
Percy Byshe Shelley, die zooals men weet, op een zeiltocht is verdronken, wijdde
een gedicht, ‘The Boat on the Serchio’ aan de zeilboot, waar in een soort van cadans
gevoeld wordt als van een stilliggend, dobberend vaartuig. Dit is een fragment:
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‘What think you, as she lies in her green cove
Our little sleeping boat is dreaming of?’
‘If morning dreams are true, why I should guess.
That she was dreaming of our idleness
And of the miles of watery way
We should have led her by this time of day.’
‘Never mind!’ said Lionel
‘Give care to the winds, they can bear it well
About yon poplar tops. And see!
The white clouds are driving merrily
And the stars we miss this morn will light
More willingly our return to night
How it whistles, Dominic's long black hair!
List my dear fellow the breeze blows fair:
Hear how it sings into the air’
‘Of us and of our lazy motions,’
Impatiently said Melchior
If I can guess a boat's emotions,
And how we ought, two hours before,
To have been the devil knows where.’

In dit gesprek tusschen den droomerigen en dichterlijken Lionel en zijn practischen,
meer nuchter sportieven vriend toont Shelley ons tevens een juist bij alle soort van
sport in de vrije natuur veel voorkomende tegenstelling. Wat het rythme betreft is
misschien dit stukje uit het gedicht nog mooier:
The stars burnt out in the pale blue air,
And the thin white moon lay withering there;
To Tower and Cavern and rift and tree
The owl and the bat fled drowsily.
Day had windled the dewy woods
And the rocks above, and the stream below
And the vapours in their multitudes
And the Apennines' shroud of summer snow,
And clothed with light of aery gold
The mists in their eastren caves uprolled.
Day had awakened all things that be.

Van roei- of zeilwedstrijden is mij weinig belangrijke litteratuur bekend. Maar
natuurlijk zijn de Universiteits-wedstrijden wel hier en daar in min of meer
geestdriftige taal beschreven.
In een eens zeer bekend boek ‘Tom Brown's School-days’ geeft T. Hughes een
uitvoerige beschrijving van een University-boat-race in de tweede helft der 19de
eeuw.
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‘Hoor! - het eerste schot. Verscheidene van de booten staken dadelijk af in den
stroom, de menigte op den oever begon zich te agiteeren, als het ware door de schaduw
van de emoties die zouden komen.’
Bij het tweede signaalschot bemerken de roeiers van Tom's boot tot hun schrik,
dat de boot terug drijft.
‘Daar komt eindelijk het signaal van de start. Lang voordat het geluid van het
schot de rivier oprollen kan, wordt alle energie, die de laatste zes minuten als het
ware opgeschort is, losgelaten en breekt los met een sprong en een élan, dat ieder
die het gevoeld heeft zich zijn leven lang zal herinneren, hoewel hij nooit meer iets
zal voelen dat daaraan gelijk komt. De touwen vallen uit de hand van den stuurman,
de riemen zwiepen het water in en glinsteren in het schuim, de vlokken vliegen er
af en de booten springen vooruit.
De groepen aan wal worden verstrooid en hollen mee, elk zoo dicht als het kan,
blijvend bij de eigen boot.’
De merkwaardige houtgravure naar Sandercroft toont ons het meehollen van de
geagiteerde toeschouwers, die armen, stokken en hoeden zwaaien.
Behalve het oude Admiraalzeilen en andere manoeuvres en wedstrijden, kende
men in de 17de en 18de eeuw het spiegelgevecht te water, en ook een ander, een wreed
spel, werd in roeibooten uitgeoefend, n.l. het ganzentrekken, waarbij hij die ‘mis’
trok of wiens hand van den gladden hals van het arme dier afgleed, te water viel.
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Het rijden.
Hoe het paard in dienst van den mensch is gekomen, laat La Fontaine het ons, in
navolging van Aesopus, vertellen:
De tout temps les chevaux ne sont né pour les hommes.
Lorsque le genre humain de glands se contentoit.
Ane, cheval, et mule, aux forêts habitoit;
Et l'on ne voyoit point, comme au siècle que nous sommes.
Tant de selles et taut de bâts,
Tant de harnois pour les combats,
Tant de chaises, tant de carosses;
Comme aussie ne voyait on pas
Tant de festins et tant de noces.
Or, un cheval eut alors différend
Avec un cerf plein de vitesse
Et ne pouvant l'attraper en courant,
Il eut recours à l'homme, implora son adresse
L'homme lui mit un frein, lui sauta sur le dos,
Ne lui donna point de repos
Que le cerf ne fût pris et n'y laissât la vie.
Et cela fait, le cheval remercie
L'homme son bienfaiteur, disant: Je suis à vous;
Adieu; je m'en retourne à mon séjour sauvage.
Non pas cela, dit l'homme; il fait meilleur chez nous;
Je vois trop quel est votre usage,
Demeurez donc, vous serez bien traité,
Et jusqu'an ventre en la litière.
Hélas! que sert la bonne chère
Quand on n'a pas de liberté?
Le cheval s'aperçut qu'il avoit fait folie;
Mais il n'etoit plus temps: déjà son écurie
Etoit prête et toute bâtie
Il y mourut en traînant son lien:

Aldus is de paardensport, volgens Aesopus, ontstaan, en wij kunnen er voor dit geval
aan toevoegen dat ze een echte sport is, omdat ze vooral van den berijder, de mensch,
bedrevenheid vereischt en hem zelf mee laat doen aan de lichaamsbeweging.
Dit is niet het geval met andere z.g. sporten, waarbij de mensch een dier op de een
of andere wijze voor zijn vermaak, tot streeling van zijn ijdelheid of om er nut van
te trekken, gebruikt. Toch wordt
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er gesproken van hondensport, waarmee honden fokken en onderhouden bedoeld
wordt, en van hoendersport. Met meer recht zou men het duifjesmelken duivensport
kunnen noemen en zeggen dat de kinderen in het voorjaar aan meikever-sport doen.
‘Je werd geboren voor het zadel’, zegt de zigeuner paardenkooper in Mrs. J.H.
Ewing's Jackanapes tot het jongetje. ‘Je hebt de vlakke dij, de sterke knie, den slappen
rug en de lichte streelende hand. Al wat je nog hebt te leeren is het gefluisterde
woord.’ En hij zegt het hem zachtjes. Wat is dat gefluisterde tooverwoord? Ik denk
dat ook goede ruiters het zonder dat stellen en dat misschien de genoemde
eigenschappen voldoende zijn.
In een boekje, naar de 8e Engelsche uitgave uit het Fransch vertaald (sic), in 1816
verschenen, ‘De Ellenden des Menschelijken Levens, of de Klagten en Zuchten,
uitgeboezemd te midden van Feesten’ enz. (de titel is veel langer) vindt men de
volgende Ellende:
‘Met een onlangs gekocht paard, hetwelk u zeer handzaam voorkomt, een toertje
doende, een enkel oogenblik af te klimmen, om uwe zweep op te rapen, en juist dan,
wanneer gij u op de goede trouw verlatende, den toom op deszelfs nek laat rusten,
dit paard eensklaps in galop met uw valies, uwen mantelzak en jas te zien
voortvliegen: meer dan twee uren hetzelve, zonder ophouden te volgen, en op het
punt te zijn van het in een bosch uit het oog te verliezen, wanneer het, door een
bijzonder geluk, vanzelf ophoudt en zijn rekkerigen tred herneemt.’
Het is alleen te verwonderen dat het paardrijden den schrijver niet veel meer stof
heeft opgeleverd. Intusschen, het is één van die gevallen, waarin de machtspreuk
niet gefluisterd zou kunnen worden.
In een interessant artikel over het houden van paarden, dateerend van een veertig
jaar terug, en dat, naar de schrijver meedeelt, niet is bedoeld voor hen die van het
onderwerp op de hoogte zijn, maar voor hen die lust hebben zich aan de paardensport
te wijden (tegenwoordig denken rijk geworden personen het eerst aan een auto met
een chauffeur en een laag nummer) leest men o.a. het volgende:
Men schaft zich, zeg, vier paarden aan, twee voor het rijtuig en twee rijpaarden,
en een stal, zoo nabij zijn woonhuis als maar mogelijk is. Alle versiering en
grappenmakerij moet daarbij vermeden worden, maar de stal moet hoog van
verdieping zijn en wel geventileerd, hij kan niet te zindelijk gehouden worden. Boven
elke ruif moet de naam van het paard, wit op zwart, geschilderd worden.
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De schrijver zegt verder iets, wat ons nu zonderling mag voorkomen. Eerst stelt hij
vast, dat een koetsier die in een groote stad goed kan mennen, en tegelijkertijd de
verzorging van de paarden verstaat, zijn loon in hooge mate waard is, en dan voegt
hij er bij dat een goede helper, palfrenier, ‘groom’ eveneens moeilijk gevonden wordt,
en dat deze niet te groot en te leelijk wezen kan. Dit slaat op de malle gewoonte om
als palfrenier een klein, aardig jongetje er op na te houden, een z.g. ‘tiger’, een
decoratieve figuur die voor het zware werk ongeschikt is.
Goede paarden zijn zelden ergens anders te koopen dan in de stoeterijen van de
groote handelaars, en halen hooge prijzen. De opinie van een veearts inroepen is bij
den koop zeer gewenscht. Op de markt koopen is voor iemand, die er geen verstand
van heeft, geriskeerd. Toen de spoorwegen kwamen, werd overal geprofeteerd, dat
het ras zou degenereeren en dat de vraag naar paarden zoo zou verminderen, dat de
boeren het fokken zouden gaan nalaten. Die sombere voorspelling is toen niet in
vervulling gegaan, maar rijwiel, motorfiets en automobiel zullen meer kwaad aan
het ras hebben gedaan. Intusschen blijft het paardrijden en ook het rijden in een rijtuig
nog altijd een meer gedistingeerde sport, die er, ook om de opwekkende beweging
in de open lucht en de vereischte kunstvaardigheid, wel nooit geheel uit zal gaan.
Het rijpaard - om daarop terug te komen - wordt ongetwijfeld liever door een goed,
dan door een slecht ruiter bereden. Dat van John Gilpin, den ‘linendraper bold’ uit
Cowpers onsterfelijke ballade
What thing upon his back had got
Did wonder more and more,

en het moet dan ook een rare sensatie voor zoo'n beest zijn, iemand te dragen die
niet weet hoe zich in den zadel te houden en de manen pakt in plaats van den teugel.
Het is hier niet de plaats om veel te zeggen over de vereischten waaraan een goed
rijpaard moet voldoen. Bovendien zullen de geleerden het daar wel niet altijd over
eens zijn. Een paardenkooper weet altijd een aanmerking op de eigenschappen van
een paard met groot talent en overtuiging te weerspreken.
Bijvoorbeeld: ‘Zijn zijn beenen niet wat te dun voor zijn lijf?
O, neen, als u er maar wat op gereden hebt, zullen zijn beenen wel aandikken,
wees u daar maar gerust op,’
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of: ‘Wel, natuurlijk heeft een paard zijn goede zijden en zijn kwade. De kwade zie
je dadelijk, maar de goede - je kunt nooit weten hoeveel goeds er in een paard zit,
voor je het goed en wel kent.’
Of wel men heeft aanmerking op den kop gemaakt, die niet mooi is:
‘Goed, ik stem u toe dat zijn kop niet heel mooi is, maar kijk nou eens naar
Gladstone, dat is de knapste man in heel Engeland, en wat heeft die nu voor een
kop!’
Het paardrijden is een lichaamsbeweging, die om zoo te zeggen zoozeer is
opgegroeid met het menschdom, dat het ons nauwelijks vreemd voorkomt, te
vernemen hoe volgens de tradities allerlei wezens uit de geestenwereld eveneens van
paarden gebruik maakten, terwijl wij ons toch niet zouden kunnen voorstellen dat
zij aan andere sport, tenzij dan bezemsteelrijden hadden gedaan. Zelfs schijnt bij die
wezens een paard dikwijls een zoo begeerlijk bezit te zijn geweest, dat ze zich onder
de menschen begaven en er zich een voor groote sommen aanschaften. De
kroniekschrijver Reginald Scot verhaalt van een boer die op de markt zijn paard niet
had kunnen verkoopen voor den prijs dien hij vroeg, en die bij zijn terugkeer een
vreemdeling ontmoette, die op een melkwit paard gezeten was, en die hem vroeg
mee te gaan en den vollen prijs voor zijn paard bood. De vreemdeling noemde als
zijn thuis een plaats waar de boer nooit van gehoord had. De man vertelde toen nog,
dat hij een zekere Learmonth, een profeet was, waarop de man wel wat bang werd,
vooral omdat de weg dien ze bereden hem zoo vreemd voorkwam. Hij zette echter
door, en werd onder den grond gebracht, bij een schoone vrouw die zonder een woord
te zeggen, het geld gaf. Hij werd toen uit de grot gebracht langs een leger van zes
honderd man in volle wapenrusting, die op den grond lagen, en toen hij in het open
land terug was, bevond hij zich op de zelfde plaats waar hij den vreemdeling had
ontmoet, en het geld was het dubbele van wat de vrouw hem gegeven had.
Er zijn meer zulke verhalen, maar meestal bleek het geestengeld bij aankomst in
het rijk der menschen verdwenen, zoodat deze boer er buitengewoon goed afkwam.
Ik zal hier een klein stukje van E.J. Potgieters Gedroomd Paardrijden aanhalen;
niet te veel, want het gedicht, hoeveel moois het ook bevat, is bijna te zwaar om hier
geciteerd te worden. Hij geeft hier het portret van twee paarden, een hengst en een
merrie:
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Mijn renpaard overtrof wat ooit the turf zich droomde
Van veerkracht, daar 't alleen in slankte boog voor riet, Schoon hoog de haag mocht zijn, schoon wild de woudheek stroomde
Geen sprong voor wie de zoon van zulken huize schroomde!
Zijn oogen straalde 't uit, verslinders van 't verschiet:
Laat toch die teugels los, aan mij het luchtgebied!
Hoe echter hij van zelf meer voorwaarts schreed dan snelde
Verheugd ontwarend' dat Mimosa ons verzelde,
Mimosa hem terzij de vlugge hoeven zacht
En sierlijk nederzette of zij haar schreden telde,
Mimosa die haar schoon de hulde zal gebracht
Dat rappe Robin Hood niet botvierde aan zijn kracht.
Ten volle was zij 't waard! Mocht hij op luister bogen
Zooals de zomerzon dier bruine vruchten geeft
Wier bloesem, wit of rood, den vorm eens ruikers heeft,
En hief zijn forschen hals een flikkergloed ten hoogen
Door wien hem 't voorhoofd ook in vlokken bleek omzweefd
Van verw de veer gelijk der ravenwiek onttogen;
Innemender loeg zij door smetteloosheid aan,
Wie louter zilverglans de leên zoo mild omvloeide
Dat, waar 't een sprank azuurs die kringend door zag gaan
Of 't hoogsel was van 't wit, te meer haar blankheid boeide;
Wier manen, als haar trots die suizlende uit liet slaan,
Naar zeeschuim zweemden, daar het morgenrood mee stoeide.

In dat zeer lange gedicht met zijn moeilijke zinswendingen en gedrongen, soms zelfs
gewrongen volheid van beelden, spreekt Potgieter herhaaldelijk van het boek
‘L'Instruction du Roi et l'Exercice de Monter à cheval par Messire Antoine de
Pluvinel, son sous-Gouverneur, conseiller en son consul d'Etat, Chambellan Ordinaire
et son Escuyer principal’ in 1625 verschenen, waaruit wij een prent weergeven. Hij
noemt de Pluvinel hier
De ruiter daar Euroop haar rijschool mee begon,
Hem dien ‘trois rois de France’ eerbiedig meester heetten,
Die chambrière en min, het van hun schepter won.

Jeanne Reyneke van Stuwe, die in haar sportroman Arl zoo veel van het sportleven
toonde te weten, geeft in haar kiekje ‘Het Ruiterfeest’, (jeu de rose) het volgende
beeld van een weer in zwang geraakten paardensport.1)

1) Henri III, Henri IV, Louis XIII.
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Een vlugge jongen, overmoedig jachtend,
Draagt op zijn schouder, vlamrood, een roset,
En de andren rennen om hem henen, trachtend
Dien af te rukken, wat hij steeds belet!
Met zwenken, wenden, weert hij elken roover,
En keert en deinst in driftigen galop,
En steigert wild, en buigt zich achterover,
En richt zich lenig weer in 't zadel op.
En hoofd-aan-hoofd, lang-slank gestrekt de lijven,
Zoo zwieren langs elkaar de paarden voort.
Kinkettings, bitten rinklen. In het drijven
Naar het begeerde doel, wordt slechts gehoord
Het suizen van karwatsen, zadel-kraken,
Een kreet, een roep, die dadelijk weer verstomt,
In 't woest vervolgen, 't aldoor hèm genaken
Den jongen man, die dreunend wordt omdromd.

Het mennen van een rijtuig wordt gaandeweg verdrongen door het auto-en, waarbij
de eigenaar immers, zoo het hem lust, zijn eigen chauffeur kan zijn evenals de bezitter
van een rijtuig zijn eigen koetsier. Alleen in dat geval kunnen we hier van sport
spreken, en voorop komen dus in onze schatting, na de wagenmenners der Grieken
bij de Olympische spelen, de sportieve heeren die, zooals in het begin der 19e eeuw
mode was, in Engeland dan vooral, met de four-in-hand reden, en eigenlijk een meer
nabij voorbeeld, den koetsier van de postkoets uit hun eigen tijd naar de kroon staken.
De niet ongevaarlijke liefhebberij werd door het publiek niet zeer gunstig beoordeeld.
De rijke jonge man in Combe's ‘Dance of Life’, die zijn geld en energie op allerlei
wijs verspilt, geeft er zich ook aan over:
Thus Fashion, as the story tells,
Bedeck't him with a cap and bells
For oft, although of different name,
Folly and Fashion are the same.
Hence he was shortly seen to own
The most compleat stage-coach in town
And when were four such horses seen,
As he drove over Turnham Green.
But though each trick he had been shown
By three mail-coach men and his own;
He ne'er was able to command
In a right style, his four in hand.

en onder het plaatje van Rowlandson staat:
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Of four in hand he joins the vulgar rage
Wields the long whip, and overturns the stage.

een nog korter en bondiger veroordeeling dus van deze sport.
Het rijden met een vierspan is als sport, na dien tijd niet zoo algemeen meer in
zwang geweest, hoewel het veelal de gewoonte is gebleven, op deze wijze de
wedrennen te bezoeken. De millioennair Vanderbilt deed eenige jaren geleden van
zich spreken door zijn mennen van een coach and four.
De prent van Caran d'Ache bewijst, dat men nog niet lang geleden in Frankrijk op
deze wijze landelijke tochten maakte.
Rudyard Kipling, die trouwens in al zijn bijschriften van de platen van Nicholson
in de ‘Almanach of twelve Sports’ een beetje smadelijkheid mengt, zegt:
The pious Horse to church may trot
A maid may work a man's salvation.
Four hourses and a girl are not,
However, aids to reformation.

Laat ons daartegenover eens zien wat de ‘Sporting Almanack’ voor 1840 van het
driving four in hand zegt.
De ouden hadden hun wagen-rennen; maar, als hanteerders van de zweep waren
zij zeer veel minder bekwaam dan hun sportbroeders van de moderne school. In
zooverre als een opinie gevormd kan worden uit de voorstellingen die ons gebleven
zijn, waren hun wagens zeer verschillend geconstrueerd van die elegante voertuigen
die den tegenwoordigen tijd karakteriseeren. Hun paarden waren blijkbaar beter,
maar het schijnt dat zij geen twee aan twee loopende vierspannen menden. Welk
genot ook de ouden geschept mogen hebben in deze sport, het wedrennen met wagens
is voor den modernen tijd niet gewenscht; wanneer paarden in tuig tot een galop
worden gedwongen, bieden zij een onoogelijk schouwspel, de lenigheid en
bekoorlijkheid van bewegingen die door den draf wordt veroorzaakt, verdwijnt
geheel.
De schrijver in deze Almanack verzet zich - zooals dat tegenwoordig ook veel
gebeurt, - tegen de oogkleppen. De oogkleppen, zegt hij, veroorzaken juist de
schrikachtigheid die men er door wil doen beteren.
Hij vergelijkt de mate van nauwkeurigheid van verband tusschen oog en hand bij
het mennen, met die bij het visschen of boogschieten.
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De paarden moeten bij dit rijden in hooge mate gevoelig in den bek zijn. Wat de
paarden zelf betreft, zoowel voor rennen als voor de jacht is het volbloed raspaard
ten zeerste verkieslijk.
De meeste paarden gevoelen wel degelijk verschil, of hun baas dan wel een
bediende hen berijdt, meent deze schrijver.
Onhandelbare en kurige paarden moeten door uitstekende ruiters bedwongen
worden, maar blijven altijd gevaarlijk; de berijder moet bedenken dat een paard het
in kracht altijd van een mensch wint, en dus zijn takt en verstand gebruiken.
Steigeren leeren paarden, die daartoe neiging hebben, nooit heelemaal af. Oudere
paarden, b.v. van 13 of 14 jaar houden het op den duur bij een lange vermoeiende
rit beter uit dan paarden van zeven jaar. Voor het zevende jaar moet een paard niet
voor rennen of voor de jacht getraind worden, hetgeen echter vaak geschiedt.
Het echte Arabische paard wordt door dezen auteur als het schoonste raspaard
beschouwd, maar het komt eigenlijk in Europa niet meer voor, omdat het bloed reeds
bij het begin van zijn verblijf hier vermengd is geworden door paring met paarden
van minder edel ras.
In het aardige boekje ‘Uit 't Leven van een Leurder’ door Jos. Goudswaard
(Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier’, Amsterdam), vindt men een hoofdstuk gewijd
aan de ervaringen, die de schrijver - dien wij hier een colporteur zouden noemen opdoet bij het aanbieden van prenten van paardensport.
‘In vele kringen is men het eens, dat het slecht met de kunst gaat, dat men de
straten met kunstschilders ‘kasseien’ kan, maar dat goede paardschilders zeldzaam
zijn als witte raven. Noemt mij in België anderen dan Clarys en Geo Bernier.
In Holland waren, met tekst van Quadecker, de gesteendrukte 40 raspaarden van
Eerdman uitgegeven, en men zou dat werk ook doen verschijnen in België, waar
zooveel aan de edelste aller sporten geofferd wordt.
In 't Vlaamsche land, waar de menschen die fr. 300 voor zoo'n boek uitgeven
kunnen, geen Vlaamsch, geen Nederlandsch kennen, zou de Hollandsche uitgave
dus niet verkocht worden, daarom dacht men van een Duitsch uitziend boek een
Fransch te maken, en verscheen het onder den titel van ‘L'espèce chevaline par le
colonel Chevalier Heynderick de Theulegoet. Edité sous la protection de la société
royale hippique de la Belgique.’
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Met geen ander boek heb ik zooveel moeite van plaatsing gehad als met dat beroemde
paardenboek.
Een Duitsche jockey vond het toch ‘grossartig wunderbar, mit schönen Malereien.’
Een nieuwe wereld deed zich aan me voor.
Bij uitzondering kwam ik bij ‘paniers percé's’, maar in 't algemeen heb ik nooit
een wereld gekend, waar zoo verfijnd heftig geleefd wordt als in mijn uit te baten
omgeving.
Jammer dat de sportsman is ‘l'homme du dehors’, die thuis 't liefst goed, gezellig
slaapt en ontbijt, maar geen tijd vindt een boek te waardeeren.
De verkooper heeft schoon den naam van schrijver en opdracht van het werk aan
te wijzen, ‘300 francs voor een paardenboek, men koopt bekanst een levend dier
voor dat geld.’
De heer Goudswaard had dus in België niet heel veel succes met zijn
paardenprenten, al ontmoette hij een jockey die zei: ‘C'est beau! Ça me plaît, je
viendrai faire souscrire mon maître’ - als uitzondering.
In Engeland, het land trouwens waar men weet wat een boek waard is, en zeldzame
prenten op prijs weet te stellen, hebben teekenaars van prenten op de hippische sport
- en andere sporten - vooral in het begin der 19de eeuw, altijd veel opgang gemaakt.
Beroemde prentseriën maakte onder anderen Charles Ansell, b.v. in 1784 ‘Death of
a Race-Horse’, terwijl de platen van Henry Alken een tijd lang groote beroemdheid
genoten en nog steeds veel geld opbrengen. In de eerste helft der 19de eeuw ziet men
onder de Fransche prenten tusschen de mode-caricaturen en de ‘galante’ prenten die
bij Martinet en andere bekende handelaars verschijnen, ook wel zulke, die het
paardrijden of het van den bok rijden tot onderwerp hebben, b.v. ‘Le Mercredi de la
Promenade de Longchamps’ en ‘Allons Messieurs pour Versailles,’ maar veel komen
ze niet voor. De Fransche sportliefhebbers kochten waarschijnlijk de Engelsche
prenten.
Het rijden van geheele families, des morgens in Rotten Row, in het Bois de
Boulogne, in den Tiergarten is en blijft een van de fraaiste en opwekkendste
schouwspelen die de sport kan opleveren, al zijn er dan ook, naar Punch opmerkt in
‘Wotten Wow’ jonge heeren, die de rijkunst zóó opvatten, dat hun knecht het paard
heen en weer laat loopen, terwijl zij op een stoel gaan zitten kijken, en die tot het
paardrijden in dezelfde verhouding staan als de heer met den thermometer,
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die straks beschreven is, tot het zwemmen. Een prachtig gezicht is het, ze langs te
zien rijden, op hun mooie, ranke paarden, de statige, wel geconserveerde oude heeren,
de rustige amazones, de kinderen.
Het schouwspel dat een wedren of harddraverij oplevert, is van geheel anderen
aard, en wordt door een gansch ander soort van paardenliefhebbers genoten.
Ongetwijfeld heeft het zijn eigen schoonheid, en is het even mooi, een dier zijn
uiterste krachten te zien inspannen en een mensch zich als het ware daarbij een tweede
rol te zien toebedeelen, meegevend en zich ondergeschikt makend aan de eischen
der snelheid, als het is, den mensch als bedwinger van het edele dier te zien.
Al wat er om de wedrennen heen is, en meer bij het wedden dan bij den ren behoort,
moet beschouwd worden als die minder fraaie aanhang, die aan veel andere sporten:
biljarten bijvoorbeeld, vast is, doch aan die sport zelf geen afbreuk doet.
Aan de bijzonderheden, verbonden aan een ‘race’, zoo vroeger als nu, zullen we
dan ook hier geen aandacht wijden, doch slechts constateeren dat ze voor veel
kunstenaars zoowel om de schoonheid der tengere, fijne, nerveus sterke paarden, de
kleurigheid van de jockey-figuren, als om het mondaine publiek dat ervoor uittrekt,
een geliefkoosd onderwerp is geweest. Bij Degas, den teekenaar per excellence, zijn
het vooral de paarden zelf geweest, die hem boeiden, en in dat opzicht interesseeren
ons hier ook de wedrennen het meest.
Bij de Perzen werden nu en in oude tijden wedrennen gehouden op de feesten ter
eere van Mithra, den zonnegod. Ook bij de oude Germanen moet een wedren tot de
eeredienst behoord hebben.
De Grieken hadden driëerlei wedrennen. 1e Het wedrennen met wagens, 2e het
wedrennen van paard met ruiter, ten derde dat, waarbij de ruiter bij den eindspurt
van het paard sprong, en daarnaast naar het doel liep.
Bij de Romeinen had men behalve het gewone wedrennen van paard onder den
man, nog een soort rennen, waarbij een man, twee paarden berijd, van het een op het
andere springend.
Engeland is echter in den nieuweren tijd het land van de wedrennen bij
uitnemendheid geworden. In 1780 werd door Lord Derby daar de z.g. Derby day
ingesteld, nog altijd in geheel Europa de voornaamste wedren.
Te Epsom, een klein dorp, beroemd door zijn purgeerende zouten, was een zeer
veel bezochte herberg, de Oakstavern. Die herberg werd
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eerst gekocht door generaal Burgoyne die er een pied-à-terre voor jachtgezelschappen
van maakte. Lord Derby kocht het van hem en bouwde het om tot een waar kasteel,
waarvan Lady Hamilton, die hij huwde, chatelaine was. Hij gaf er een groot landelijk
feest, waaraan wedrennen verbonden waren.
Zooals men weet, is voor veel menschen het wedden, niet het rennen hoofdzaak.
Bij ons werd de totalisator in 1910 verboden.
Het is hier niet de plaats om over de termen ‘turf’, ‘bookmaker’ ‘totalisator’ uit
te wijden, of een pleidooi te houden voor of tegen het wedden, dat precies even
zedelijk of onzedelijk schijnt als het spelen om geld, met kaarten of in de loterijen.
Zeker is het dat wedders niet de ware genieters van de sport der courses zijn, het
paard is voor hen slechts een nummer dat winst of verlies beteekent. Voor andere
toeschouwers is noch paard noch winner van belang, zij komen er om hun nieuwste
toiletten te laten zien en die van anderen te beschouwen en te becritiseeren: veniunt
spectentur ut ipsae.
Ongeveer 1776 kwam de mode van de wedrennen van Engeland over naar
Frankrijk; waar ze gehouden werden te Vincennes, te Fontainebleau en in de vlakte
van Sablons.
De revolutie deed de ‘courses’ ophouden, Napoleon I stelde ze weer in, maar eerst
tusschen 1830 en 1840 werden ze werkelijk populair.
Het is merkwaardig dat juist veel Fransche schilders en teekenaars ons mooie
wedergaven van wedrennen leveren. Vóór de impressionisten, Guys, Manet, Degas,
is het reeds de modieuse, handige chroniqueur van de beau-monde en de sport in het
tweede keizerrijk Eugène Lami, aan wiens werk we een zeer representatieve
afbeelding van een renbaan kunnen ontleenen.
In Duitschland, waar deze sport nog later heen kwam, vond zij eerst in dezen tijd
een waardig schilder in Ludwig Hohlwein, die van huis uit architect is. Humoristische
teekenaars als Oberländer, Meggendorfer e.a. hebben aardige renbaanfantasiën
geteekend, die evenzeer de vermelding waard zijn.
De eigenlijke wedrennen kwamen ook in ons land eerst in het begin der negentiende
eeuw, wat niet zeggen wil, dat voor dien tijd geen hardrijderijen, ringrijderijen enz.
zijn gehouden.
Behalve het renpaard zelf, heeft de jockey, het meestal kleurig gekleede, meestal
kleine, vlugge kereltje, met zijn strak gezicht, waarin slechts bij de emotie van den
rit de oogen koortsachtig schitteren, met zijn gespierd mager lichaam, de teekenaars
en schilders dikwijls geboeid.
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Gustave Flaubert beschrijft in zijn ‘Education Sentimentale’ in enkele woorden de
courses, die toen (ongeveer 1840) in Frankrijk nog betrekkelijk nieuw waren. Hij
spreekt van de tribunes.
‘Celle du Jockey-Club contenait exclusivement des messieurs graves. - Les plus
enthousiastes s'étaient placés, en bas, contre la piste, défendue par deux lignes de
bâtons supportant des cordes: dans l'ovale immense que décrivait cette allée, des
marchands de coco agitaient leur crécelle, d'autres vendaient le programme des
courses, d'autres criaient des cigares, un vaste bourdonnement s'élévait; les gardes
municipaux passaient et repassaient; une cloche, suspendue à un poteau couvert de
chiffres, tinta. Cinq chevaux parurent, et on rentra dans les tribunes.’
‘Les jockeys, en cassaque de soie, tâchaient d'aligner leurs chevaux et les retenaient
à deux mains. Quel-qu'un abaissa un drapeau rouge. Alors, tous les cinq, se penchant
sur les crinierès partirent. Ils restèrent d'abord serrés en une seule masse, bientôt elle
s'allonga, se coupa; celui qui portait la cassaque jaune, au milieu du premièr tour,
faillit tomber; longtemps il y eut de l'incertitude entre Filly et Tibi; puis Tom Pouce
parût en tête; mais Clubsticks, en arrière depuis le départ, les rejoignit et arriva
premier, battant Sir Charles de deux longueurs, ce fut une surprise; on criait, les
baraques de planches vibraient sous les trépignements.’
De hier beschreven wedren valt ongeveer in den zelfden tijd als die welke door
Eugène Lami geteekend werd.
Wij gaan van het paardrijden afscheid nemen.
Nog een paar bijzonderheden over het rijden van vrouwen.
Op vele oude Hollandsche afbeeldingen ziet men vrouwen bij mannen op het paard
zitten, en dan dwars. Daarentegen geeft een oud liedje van een Duitsch M.S. dezen
raad:
Eine Frau soll sich, das glaubt,
Kehren gegen des Pferdes Haupt.
Wenn Sie reitet soll man wissen
Sie soll nicht ganz quer sitzen.

‘Sitzlings kann man nicht rennen’ heet het in een andere spreuk. Het dwars zitten op
het paard is, zooals men in Hyde Park kan zien, ook nu weer minder algemeen.
De ezel is, voor zoover men kan nagaan, ten allen tijde het voorwerp geweest van
smaad en hoon, en zelfs van barbaarsche vervol-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

32
gingen. In de middeleeuwen was het een ‘sport’ van de bewoners der Alpen, het
arme dier op den rand van een afgrond te brengen en daar af te dringen. Maar nog
altijd houdt men vol, zonder eenigen redelijken grond, het dier voor buitengewoon
dom te houden. Zelfs de Mohammedanen, die altijd boven alle andere sekten hebben
uitgemunt door hun goede behandeling van dieren, hebben den ezel allerlei
beleedigingen aangedaan, en uit de klassieke oudheid komen allerlei verhalen van
menschen, die voor straf in een ezel werden veranderd. Volgens een der fabelen van
Aesopus zou de muilezel, verwaand op zijn afkomst van het paard, zijn vader den
ezel verloochend hebben, en niet voor niets was het in die andere fabel geen paard
maar een ezel, waarmee de boer en zijn zoon al die mislukte proeven deden om de
critiek te bevredigen.
Toch zijn er menschen geweest, gelukkig, die dit onschadelijk en buitengewoon
bruikbaar dier hebben hoog gehouden. Taliessin, de 6de-eeuwsche profeet, zei dat
zijn ziel eerst gehuisd had in het lichaam van een slang, een hert, een kraanvogel en
een ezel. De drie eerstgenoemde dieren waren beroemd wegens hun wijsheid, kennis
van medicijnen en huiselijke deugden, en de ezel geniet hier de eer met hen gelijk
gesteld te worden.
Als rijdier heeft de ezel echter ongetwijfeld onaangename eigenschappen; hij wil
op een gegeven oogenblik niet voort, met geen stokken, schopt achteruit, enz. Dit
evenwel aan domheid toe te schrijven is wel een staaltje van menschelijke
verwatenheid; want is het zoo bijzonder schrander van paard en hond om zich te
laten africhten en tot slaaf maken? De ezel heeft deze dwaasheid in allen geval met
den geitebok gemeen, die echter, ofschoon aanmerkelijk dommer van physionomie,
niet in zijn kwaden roep deelt.
Hoe het zij, de ezel blijft in een kwaden reuk staan, en de geheele literatuur zoowel
als de beeldende kunst hebben er aan mee gedaan en blijven er aan meedoen hen te
honen. Als een anoniem gebleven caricaturist uit het begin van het Christendom deze
leer wil smaden, beeldt hij een gekruisigden ezel af, en Shakespeare laat Titania in
‘A Midsummer Night's Dream’ ook al verliefd raken op een man met een ezelskop
- als uiterste van bespotting. En kinderen kregen op de school voor straf ezelsooren
op.
Is de arme langoor intusschen wel ooit in woord en beeld harder en smadelijker
bejegend dan in de praktijk door den onnoozelen burgerman of burgerjuffrouw, die
niet wetende wat zij doen, het dier,
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toch na verwant aan het edel ros, gebruiken om een soort van malloterij, surrogaat
van de rijsport, uit te oefenen! Daar aan het strand, te Scheveningen, Zandvoort,
Boulogne sur Mer, Margate en hoe al die badplaatsen heeten, daar wordt door den
dikken, loggen man of de gratielooze juffrouw op zijn rug, en door den krijschenden
stokzwaaienden en meppenden jongen naast zich, de ezel eerst goed bestraft voor
zijn ietwat groteske gelijkenis op den grootsten vriend der menschen, en wie hem
daar, in zijn tijden van verpoozing en rust, stil en geduldig ziet staan wachten op zijn
verdwaasde vrachtjes, getuigd en gezadeld, met zijn ietwat hulpeloozen blik in de
wijde ruimte, gevoelt toch iets anders dan verachting en spot voor het beest, dat toch
altijd nog wel een gaver onderdeel der schepping is dan de wandelstok of
parasol-zwaaiende, wanstaltige, gillerige, domwreede wezens, die zijn kracht straks
zullen misbruiken.
Verschillende teekenaars hebben iets van deze beschouwing gegeven in hun
tafereelen van ezelrijdende strandbezoekers, anderen hebben een gracelijker
onderwerp gekozen en een aardig jongetje of meisje, een meer passende vracht, op
den rug van het ezeltje gezet. Als sport voor groote menschen blijft het ezelrijden
wel wat verachtelijk.
Busch beschrijft de ezelrijderij van een jonkman, die door nichtjes wordt
overgehaald eens rond te rijden, aldus:
Schon sitzt er drauf und kommt nicht weiter,
Worob die Basen aüszerst heiter.
Er denkt: ‘Ja wart! du wirst schon gehn
Ich muss dich mal beim Schwanze drehn!’

dan brandt hij het onwillig beest met zijn sigarenpuntje:
Jetzt brennt er ihm am Kreuz herum
Den Esel zieh'n die Schmerzen krumm
Und er, der eben noch verstockt,
Ermuntert sich, und springt und bockt.

En zoo geeft hij een drastische demonstratie van het groteske, idioterige gedoe van
een Zondagsruiter op een ezel, van een onbekwaam hanteerder van een
ontoeschietelijk instrument.
Hoewel het ezelrijden niet als een mooie en ernstige sport beschouwd kan worden,
is het zóó vaak geschilderd en geteekend, dat er hier eenige woorden aan moesten
worden gewijd. Zoo geen sport, dan is het althans een spel, dat veel beoefend wordt
door kinderen en volwassenen.
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Nu de fiets langzamerhand een zoo gewoon en zoo nuchter vervoermiddel is
geworden, en het wielrijden als sport zelfs reeds uit de mode, nu zelfs de groote tijd
van ‘allemaal op de fiets’ over is, die de sport tijdelijk althans tot een te weinig deftige
maakte naar de meening van velen, nu doet ons die malle samenspraak over de
‘velocipède’ in de Gedichten van den Schoolmeester bijna antidiluviaansch aan.
A.
Vindje d'er ook een been in om eens een blufje te slaan
En in 't Haagsche bosch of in de Plantagie eens uit toeren te gaan
En de voetgangers verstomd te doen staan?
B.
Daar heb ik volstrekt niets tegen; het staat mij zelfs bijzonder aan,
Maar het moet zijn met de trekschuit of diligence;
Want ik hoû om den dood niet van onnutte dépense.
A.
Neen, het kost je geen cent
En 't is heel plezierig, als je eerst de manier maar kent.
B.
Hoe meen je dat?
A.
Ik meen een velocipède op twee wielen.
Je stuurt met je handschoenen en je duwt met je hielen,
En je zweet als een koetspaard; want 't gaat ongemakkelijk gauw.
B.
Dat 's mooglijk, maar ik kan toch niet zeggen, dat ik er veel van hou
En als ik toch met de beenen werken moet
Ga ik wat mij betreft liever heelemaal te voet.

Het antwoord van B. is, zal men mij toegeven, dat van iemand die de voordeelen van
het fietsen onderschat, en misschien typisch voor een tijd, toen snelheid nog niet zoo
op prijs gesteld werd, niet zoo noodig was, als nu. Ook is de beweging met de beenen,
het ‘werken’ een geheel andere dan bij loopen en kon hij te voet geen blufje slaan.
Wat men op de fiets ook al niet meer kan.
Er is hier - bij den Schoolmeester - sprake van twee wielen. Inderdaad deed de
velocipède reeds vroeger dan in zijn tijd zijn intrêe. Ja het was een terugkomst, want
even na het midden der 18de eeuw vertelde Ferguson, de sterrekundige, aan den
beroemden Dr. Samuel Johnson, ‘van een nieuw uitgevonden machine, die zonder
paarden zich voortbewoog - een man die er in zat draaide aan een
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handvat waardoor een veer in beweging werd gebracht die het voortdreef.’ ‘Dan,
meneer,’ antwoordde de Doctor, ‘is dit het voordeel daarvan: de man heeft de keus
of hij zichzelf alleen wil voortbewegen, of zichzelf en zijn machine tevens.’
Waarschijnlijk bracht dat bewerkelijke apparaat nog niet het voordeel mee, dat
eigenlijk alleen het gebruik van de vélocipède wettigt: de snelheid. Het raakte dan
ook in het vergeetboek, tot ongeveer 1819 verbeterde vormen werden uitgevonden.
Verscheidene Engelsche platen uit dien tijd doen ons kennis maken met het z.g.
Dandy- of Hobby-Horse, dat uit Frankrijk werd ingevoerd, waar het den naam
vélocipède droeg. Dandy-horse werd het genoemd omdat het onder de dandies van
dien tijd spoedig mode werd er zich op te vertoonen, en hobby-horse, stokpaardje,
omdat de lange stang van zadel naar stuur op een stok gelijkt waarop men gaat zitten.
Deze rijwielen hadden geen trappers, men bewoog ze voort door met de voeten, die
even den grond reikten, zich licht af te zetten en kon zoo zeven of acht mijlen in een
uur afleggen. De fantasie der teekenaars maakte zich op allerlei wijze meester van
dit artikel. Een kreupelrijm uit dien tijd spreekt van:
- patent pedestrian accelerators,
The fleeting Vélocipèdes-perambulators,
Or Hobbies - which so much at present the rage are
That asses they'll banish from Brighton I'll wager.

Dit soort van vélocipèdes, dat eigenlijk zoo goed als niets te maken heeft met den
driewieler en tweewieler van later, maar meer gelijkt op een verfijnde editie van het
gewoon stokpaardje (hobby-horse) wordt dus evengoed als zijn kinderlijk prototype,
getroffen door den hoon van den goeden Jan Luyken
De onnoosele rijd op 't houten Paerd,
Met bei zijn voetjes op der aard,
Waar over 't beter weeten lachten.
O Houten Paerd, van werelds goed,
Waar op de Ruiter gaat te voet,
Gij zijt tot spot en tot verachten.

Heeft dit vervoermiddel, waarmee men zich ondertusschen zeer vlug kon verplaatsen,
voor ons iets voorwereldlijks, de hooge fiets, die wij voor een groot deel zelf nog
gekend hebben, ziet er ook al belachelijk-ouderwetsch uit. Wij zouden nu zeker niet
graag meer op zoo'n hooge stellage klimmen om te gaan rijden. In een boekje, gewijd
aan de sporttentoonstelling te Scheveningen in 1892 staan van die
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hooge fietsen en van de latere met dunne banden, die op die expositie zelf echter
ontbraken.
‘De ruime collectie die wij zien,’ zegt de schrijver van deze ‘herinneringen’,
‘bewijst echter voldoende welk een ontzaggelijke vlucht de rijwiel-fabricage den
laatsten tijd heeft genomen, een bewijs tevens, hoe populair de wielersport in
betrekkelijk weinig tijd geworden is. Men moet werkelijk toegeven wanneer men
een machine van de nieuwste constructie ziet, dat hier wat lichtheid en zorgvuldigheid
van bewerking betreft, de grens van volkomenheid bijna is bereikt. Hij maakt echter
de aanmerking dat men wel eenigszins getracht heeft door de massa te vergoeden
wat aan belangwekkendheid ontbreekt. - Het meerendeel der bezoekers had zeker,
in plaats van die opeenhooping van moderne machines, een historische ontwikkeling
van het rijwiel gezien, hetzij in model of teekening, deze ontbreekt geheel.’
Tweewielers en driewielers, door de menschen zelf voortbewogen, vindt men
reeds op Egyptische basreliefs zoowel als op Babylonische en op Pompejaansche
frescoes. Men weet evenwel niets van de snelheid en doelmatigheid daarvan.
In 1690 is reeds sprake van een celifère, later in 1779 duikt de machine weer op
als velocipède. Het voorste wiel van dit instrument, waarbij men dan altijd nog
eigenlijk loopt, was draaibaar; het gaat ook door onder den naam celeripède. In 1817
wordt weer een stap verder gedaan met de draisine van Freiherr Karl Drais von
Saüerbronn te Neurenberg. Het rijwiel heet in dezen tijd ook bivector, bicipedes,
pedestrian curricle, en als gezegd, dandy-horse of hobby-horse. Het schijnt dat het
van de voeten te groote krachtsinspanning vergde, op den duur, en dat ziekten daarvan
het gevolg waren. Louis Gompertz vond in 1821 een instrument uit, waarbij het
voorste wiel door de handen in beweging werd gebracht. In 1834 past een Schotsch
smid, Kirkpatrick Mc. Millan het eerst pedalen toe, terwijl in 1865 het eigenlijke
rijwiel, nog bestaande uit hooge wielen van verschillende grootte, wordt gemaakt
door Pierre Lallement of Ernest Michaux. Deze twee hebben elkaar de eer der
uitvinding bestreden.
Hoewel de oude velocipède, waarbij men met de voeten den grond raakte en
eigenlijk liep, zeer weinig meer met de fiets zooals wij die kennen te maken heeft,
zoo is toch de moderne machine wel degelijk gaandeweg ontstaan uit het zoeken
naar verbetering op het vroegere artikel. Ook deze uitvinding is dus niet opeens,
maar bij schokken en met sprongen tot stand gekomen, en het geringschattend oordeel
van
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Dr. Johnson, die nooit gedacht heeft dat de mensch zich zelf op deze wijze als het
ware lichter kon maken, werd beschaamd.
Van onze illustraties valt op te merken dat, zooals dat dikwijls het geval is, het
oude hobby-horse en de hooge fiets van later, pittoresker blijken dan het weinig
teekenachtige geperfectionneerde moderne ding.
Frits Hopman geeft in een van zijn mooie en orgineele schetsen, hier reeds
geciteerd, die gebundeld zijn onder den titel ‘In het Voorbijgaan’ een beschrijving
van de beweging van een auto en een fiets, die buitengewoon bondig en evocatief
is.
‘Heel in de verte werd een klein donker rechthoekje zichtbaar in een blinkend
wolkje stof. Een flauw getoet werd gehoord. Dat was de auto die haar werk kwam
doen.
De auto joeg aan; van alles wat zich vrij op straat bewoog het eenige wat
doelbewust en krachtig voorwaarts streefde, als een eerzuchtig, talentvol man in een
wereld van twijfelaars en zwakken. Zulk een moet vernietigen een ieder die niet ruim
baan maakt. De fietser nu, was een droomer, een poeët. Voor hem was er geen plaats
op den grooten Heirweg. Het wereldbestel wil ons wakker, zelfbeheerscht, en krachtig.
‘Hij had een geheelen morgen op zijn fiets gezeten - doodstil gezeten met de ronde
handvatten van het stuur in zijn palmen. Er was niets geweest dan het zachte knetteren
van de banden in het fijne kiezelgruis op het harde fietspad; het murmelend ruischen
van de gewrichtskogeltjes en het fladderend windschokken, zacht dreunend in de
oorschelpen. Beneden gleed de weg zachtjes onder hem. Hij was één geworden met
zijn machine, het gestadige trappen op de pedalen niet bewuster meer dan het kloppen
van zijn hart - zijn lichaam was uitgebreid; de beweegzenuwen schenen te reiken tot
in de verste deelen van het rijwiel, dat iederen halfbewusten wensch gehoorzaamde.’
Dit is wel het ideale fietsen, dat slechts kort bij de allergunstigste omstandigheden
alleen genoten kan worden. Het geluk schijnt voor het oogenblik bereikt en gegrepen
voor dezen wielrijder, die nog slechts zestig seconden te leven had; immers ‘de
wereld hernam haar rechten’, hij raakt verward tusschen een stoomtram, een
janplezier, en de auto, en een keffende hond verbijstert hem bovendien. ‘Een koel,
wakker man had kunnen ontkomen.’
De automobiel, d.w.z. het zelfbewegend rijtuig als zoodanig was in het begin een
gewone toepassing van de stoomkracht. Het komt reeds in 1769 voor, en wordt weer
in 1802 in weinig veranderden vorm
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gebruikt. In 1885 bezigde Butler voor het eerst stoom van benzine als beweegkracht.
Hier zou, hadden we daarvoor bij de illustraties plaats, een aardig overzicht te
geven zijn van de denkbeelden, die kunstenaars hebben gehad van het zelfbewegend
rijtuig, waarbij zij meestal rij- en voertuigen, zooals zij ze kennen, met stoompijpen
voorzien naar hun fantasie het hun ingeeft. De evolutie van den vorm van de
automobiel is trouwens zeer langzaam gegaan en nog niet geheel tot staan gekomen,
waarschijnlijk: nog altijd gelijkt een ‘auto’ vaak te veel op een afgespannen rijtuig,
al komt daar verandering in. Hetzelfde was vroeger het geval met spoorwegwagons,
die er eveneens uitzagen als rijtuigen, doch gaandeweg een geheel eigen vorm hebben
gekregen. Een belangwekkend object voor den schilder of teekenaar is de automobiel
eigenlijk niet, om redenen die in de slotbeschouwing nader zullen worden gegeven.
De verschillende soorten van ‘rijden’ in dit hoofdstuk saamgebracht, hebben
betrekkelijk weinig met elkaar uitstaande. Onze in velerlei opzicht zoo rijke taal kent
voor het voortbewegen op den rug van een dier, in een rijtuig, waarvoor een dier is
gespannen, op of in een machine, maar één woord, en ik heb hiervan gebruik gemaakt
om alle vormen van voortbewegen op den beganen grond, behalve het loopen, onder
een hoedje te vangen. Eén soort van rijden heb ik verzuimd te behandelen, niet zonder
bedoeling. Het is de z.g. motorfiets. Ik heb nooit een kunstwerk gezien dat op dit
afzichtelijk, schoon in vele gevallen nuttig, product van techniek geïnspireerd was,
en dit verwondert mij allerminst.
In een modern-neo-romantische novelle, Blankensee, heb ikzelf getracht
geluidsindrukken van den auto aldus weer te geven:
‘snorde, daverde, sleepte, rammelde, snoof de auto, bij tusschenpoozen geluiden
uitstootend of men honderd kippen tegelijk den hals omdraaide.
De wagen bleef eenigen tijd voor- en achteruit schuifelen, aanloopjes nemen,
terugstruikelen, strompelen, puffend, blazend en schrapend als iemand die niet op
adem kan komen, bibberend om meelij mee te hebben en barstte toen met een schorren
ruk weg, sputterend en vloekend om het oponthoud, om dan weer brutaal en verwaand
te kakelen toen alle getuigen van zijn stumperig doen weg waren.’
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Jagen en visschen.
De mensch heeft ten allen tijde, en oorspronkelijk wel steeds om zich te voeden,
jacht gemaakt op dieren, zooals alle roofdieren op elkander of op andere. Maar die
jacht animeerde zoo, en had op zichzelf, als mannelijke lichaamsoefening en vermaak,
en om de emotie die ze meebrengt, zooveel bekoring, dat ook zij, die het niet
behoefden te doen, zooals vorsten en edelen, al vroeg gingen jagen.
Het terrein, indien we ons daarop willen begeven, is dus alweer uitgestrekt, want
er is bijna geen in vrijheid levend dier, waarop de mensch niet gejaagd heeft voor
ontspanning en vermaak. Op het groote wild, leeuwen, tijgers enz., hebben vorsten
en aanzienlijke personen van koning Assurnaszirhabal af tot Mr. Theodore Roosevelt
toe jacht gemaakt, en het jagen op alle mogelijke soorten herten, hazen, otters, beren,
zwijnen heeft altijd als een grootsch tijdverdrijf gegolden. Wij zouden dan ook maar
te kiezen hebben tusschen tallooze afbeeldingen op miniaturen, schilderijen en
prenten, wilden we hier een eenigszins volledig overzicht van de jacht in de kunst
geven. Maar hoewel het reglementeeren van de jacht van later tijd is, en uit het
landschap op veel afbeeldingen opgemaakt zou kunnen worden, dat het zomer is,
vinden we bij schier elke soort van jagen, vóór of najaar, wanneer de jongen de hulp
der ouders niet behoeven, genoemd als het seizoen, waarin het bij voorkeur werd
gedaan. Wij zullen dus maar niet een enkele jacht, die wellicht ook wel 's zomers
werd beoefend, b.v. die op roofwild, hier bespreken en afbeelden, en alleen een
uitzondering maken voor een vrijwel in onbruik geraakten vorm, die dikwijls mooi
is afgebeeld: ‘de valkenjacht’, omdat deze wel in het bijzonder gedurende het warme
jaargetijde plaats vond.
De valkenjacht, d.w.z. de jacht op allerlei vogels door daartoe afgerichte en daarop
losgelaten valken was al in overoude tijden in Azië bekend; in China en Japan
tenminste 600 jaar voor Christus. Ook in Afrika komt ze veel voor en in Egypte
wordt er nog aan gedaan.
In Europa moet al ongeveer in de 8ste eeuw van valkenjacht sprake zijn geweest.
Voor verschillende soorten vogels worden verschillende soorten van valken gebruikt.
Het vrouwtje is bij den valk grooter en sterker dan het mannetje. Het africhten van
den valk was
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natuurlijk een zaak van veel zorg, en vooral was veel takt en kennis van het dier
noodig om hem te doen gewennen aan den mensch.
De valkenjacht geraakte in de 17de eeuw meer en meer in onbruik en werd, ondanks
enkele opflikkeringen van populariteit, nooit meer algemeen. In de Middeleeuwen
was het de meest gezochte uitspanning der edelen.
Naar het schijnt kwamen de valkenjachten door de kruistochten uit het Oosten
naar hier. Men maakte er zelfs een vrij wetenschappelijke studie van, en de werken
in Perzische en Arabische taal over dit onderwerp werden ten behoeve van de
Europeesche ridderschap vertaald.
Keizer Friedrich II van Duitschland (1212-1250) schreef zelf een werk, het eerste
Europeesche leerboek voor jagers ‘Ueber die Kunst, mit Voeglen zu jagen,’ en zijn
zoon heeft het met kantteekeningen voorzien. Dit werk is in meerdere manuscripten
bewaard, het mooiste is in het Vatikaan. In de ‘Manesaische Liederhandschrift (begin
14de eeuw) is zijn kleinzoon, Konrad de Jonge afgebeeld, op de jacht met IJslandsche
valken.
In het jaar 1328 verscheen in Frankrijk het ‘Livre du Roy Modus et de la Reine
Pratis’, van onbekende hand, dat vol aanwijzingen en afbeeldingen is.
De valkenjacht werd ook veel door vrouwen bedreven. Zij droegen dan de valk
op groote handschoenen, evenals de mannen, en zaten meestal schrijlings te paard.
Verscheiden prenten in oude handschriften vertoonen op eenigszins humoristische
wijze ruzies en gevechten, waarbij de voorrang die de valkenjacht boven andere
jachten, het strijdobject is: Op een van deze is de jager met een hoorn, de valkenier
met een touw, waaraan een vleugel, voorgesteld; hun strijd ziet er nogal onhandig
uit. Aan weerskanten bevinden zich twee de partijen aanmoedigende collega's.
Het hengelen is een schoone zaak,
En geeft het menschdom veel vermaak

aldus zingt een der veelbelovende leerlingen van Meester Pennewip, en, naar het
schijnt, in het geheel niet ten onrechte. Het hengelen schijnt inderdaad een sport, om
zichzelfs wil beoefend, zoo goed als eenige andere. Er zijn gevallen van menschen,
die op een killen, regenachtigen dag den heelen dag hebben zitten hengelen en niets
(of hoogstens bot) hebben gevangen en zich nochtans uitstekend hebben
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The finest, biggest fish, you see,
Will be the trout that's caught by me;
But if the monster will not bite,
Why, then I'll hook a little mite.
HOUTGRAVURE IN KLEUREN VAN EDMUND EVANS NAAR KATE GREENAWAY
(1846-1901). UIT ‘UNDER THE WINDOW’.
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geamuseerd. En ook bij wat meer geluk vraagt men zich wel eens af, of de vangst
ooit de moeite en het geduld van den hengelaar geheel loont. De zaak is, dat men
hengelt, om te hengelen, niet zoozeer om het maaltje visch. Het rustig en gelaten
wachten tot men beet heeft, mag dan ook voor velen een zenuwstillende ontspanning
zijn, terwijl het voor anderen, die niets te verzuimen hebben, toch altijd nog een meer
boeiende bezigheid is dan baliekluiven of kringetjes spuwen.
Het hengelen wordt op verschillende tijden van het jaar bedreven, men ziet zelfs
in den winter hengelaars van een tocht huiswaarts keeren, maar de voor vermaak of
ontspanning visschende kiest toch liefst een minder streng jaargetij.
De Leidsche peuëraar van Hildebrand, die zijn vangst dadelijk op een test met
vuur in een koekepan bakt en opeet, en rijkelijk met Schiedamsch vocht besproeit,
en als hij thuiskomt door zijn vrouw begroet wordt met een ‘Luilak! kom je weer uit
je smulschoit?’ is geloof ik thans een zeldzaamheid. Het Schiedamsche vocht wordt,
als men naar den toestand bij het naar huis gaan mag oordeelen, nog altijd veel
aangewend, doch slechts als stimulans voor het geduld, en niet langer ter besproeiing
van de visch, die werkelijk in een ben wordt meegebracht.
Intusschen, wij zijn sinds Lord Byron, die zei dat een hengelaar geen goed mensch
kan zijn, sentimenteel geworden, en zullen ons niet verdiepen in de martelingen van
den visch of van het aas.
Hildebrand herinnert er in zijn Leidsche peuëraar ook aan, dat de Engelschen bij
voorkeur met kunstmatig aas - nagemaakte vliegen - visschen. Zij beweren, dat het
niet alleen op deze wijze minder wreed, maar ook wetenschappelijk is en meer
genoegen verschaft. Een door mij op dit punt geraadpleegde schrijver beveelt aan
de lijn dwars over den stroom te werpen, maar dan nogal beneden stroom, en dan
langzaam naar zich toe te trekken. Anderen, zegt hij, zeggen dat men stroomopwaarts
moet visschen, maar hij raadt dat niet aan omdat de visch die met den kop
stroomopwaarts ligt, dan eerder schrikt. Kleine visschen springen naar het aas,
grootere heffen hun neus alleen op om het op te zuigen. Soms zijn de visschen slechts
een half uur per dag boven in het water, om de rest van den dag beneden te blijven.
Het maken van kunstmatig aas is natuurlijk een apart werk. Men kan er
handleidingen voor vinden. De groote moeilijkheid schijnt te zijn, dat men moet
weten welke vlieg in een bepaalden tijd van het jaar in die streek en dat water
voorkomt, want de visch wordt
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gewaarschuwd, als hij een vlieg ziet, die niet in dat seizoen thuis behoort. Daarentegen
schijnt hij geen notitie te hebben van de afmeting, en hapt naar aas dat grooter is dan
in de natuur.
Er zijn natuurlijk allerlei verschillende methoden en handleidingen voor het
hengelen, ook in verband met de soort van visch die men vangen wil. De forel, de
snoek, de zalm, de baars vereischen elk een andere behandeling en taktiek. Het is
merkwaardig, in de beschouwing der menschen de verandering in zeden en
opvattingen na te gaan. Lord Byron liet zich, zooals we gezien hebben, zeer ongunstig
uit over den hengelaar, maar de wilde romantische dandy en dichter zal op andere
punten misschien weer niet zoo zachtzinnig en vreedzaam zijn geweest als de goede
Isaäc Walton, de 17de-eeuwsche schrijver van een klassiek geworden boek over het
hengelen, welke brave man een hartstochtelijk liefhebber van het ‘wreed vermaak’
moet geweest zijn. ‘Treckt als 't nopt, visscher’ zegt Cats, en rijmt:

De genen, die bij den visser staet, spreeckt.
Wel, maet, hoe sit ghij dus en gaept,
Mij dunckt voorseker dat ghij slaept;
Want siet de vis bijt aen het aes,
En ghij sit als een rechte dwaes,
Ghij sit gelijck een quack en siet,
En dat u raeckt en doet ghij niet.
Ick bid, en gaept niet hier of daer,
Maer neemt in tijds uw saken waer:
Een goede kans is glibberglat,
Sij dient met haesten opgevat,
En 't is voorwaer geen handigh man
Die sijn geluck niet vatten kan;
Want die het voordeel eens ontglijt,
Die is het al sijn leven quijt,
En schoon hij naemaels anders wou,
Hij wint niet anders dan berou.
Al wie dan niet in tijts en vist,
Is waert dat hij de sode mist.
Ghij, daerom, vrient, let op uw stuck,
En past wel op het vluchtigh Luck.
Terwijl het voor uw deure klopt;
Treckt, visscher, treckt, terwijl het nopt.
't Geluck
Is vlugh
Die het vat
Die het hadt,
Die het quist
Die het mist
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Na deze wijsneuzigheden zal ‘De Hengelaar’ van Jacobus van Looy ons weldadig
aandoen.
‘Hij stond in zijn eentje te hengelen. Droog, lang, hoekig van magerte, maar in
zijn degelijke waterproefjas, in de lenden met een trekker dichtgehaald, als in een
huid voor hem veel te wijd: op het oude vondertje thuis, stevig op zijn schuitvormige
laarzenvoeten, stond hij te loeren in het natte geklots van het Amstelwater. Naar het
gespoel van zijn rooden dobber, een eind ver in den stroom, hield hij zijn rustigen
rentenierskop gekeerd, met kalm geknepen oogen kijkend uit een door niets van zijn
stukken te brengen aangezicht, met turende oogjes uit een gelooid vel als van leêr,
verdroogd door rust en veel buitenlucht.’
‘'t Weer was buiïg, het regende bij vlagen, doch hij stond aldoor hetzelfde, den
buik een beetje vooruit, ongevoelig voor nat of droog, als vergroeid met zijn verweerd
vlondertje.
En 't hinderde hem volstrekt niet als de regen tegen zijn rug aansloeg; telkens
kwamen er nieuwe buien van uit het zuidwesten drijven, de wind was bijna vlak
zuid, juist goed weer om te hengelen.
Maar hij stond al-maar-door, stuursch in zijn natte vischachtig-glimmende zwarte
huid, kalm turend in het grauwe, opgeruide water, waarin de regen soms spikkelspatte;
de stroom ging als gestuwd, ook wanneer de wind niet flakkerde, onder hem voorbij,
met donker opschuivend watergevlak; de Amstel beroerd door buien hobbelde voort,
de deining klotste en sloeg witte schuimstrepen voor de palen van zijn vlondertje
uit, zijn dansende dobbers vroegen al zijn aandacht.’
Ik heb uit deze schets alleen de zinnen genomen, die den hengelaar zelf kenschetsen
in zijn geduldig staan; wie ze als geheel wil genieten sla ze in het ‘Proza’ op.
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Sportief wapenbedrijf.
In Griekenland vervulden de Olympische wedkampen vaak een vredebrengende rol;
een volle maand lang werden de twisten tusschen al de kleine elkaar benijdende en
bestrijdende staatjes vergeten. Er was slechts één punt van belangstelling en gesprek
in die periode; de wedstrijden der hardloopers, worstelaars, discuswerpers,
wagenrenners, vuistvechters, op de velden van Elis. Zelfs zou het Orakel te Delphi
eens op de vraag van Iphitos, hoe een eind moest komen aan de twisten in het
Grieksche land, hebben geantwoord, dat hij de Olympische spelen in eere moest
brengen.
De periode van eendracht en rust, die door herauten vooruit werd afgekondigd,
heette ‘Ekècheiria, of Therma, of Hieromèna, (Godsvrede). Athene en Thebe lieten
hun vinnigen strijd om den voorrang varen, zelfs Sparta dacht in dat tijdperk niet aan
oorlog.
Die Godsvrede, welke te verbreken voor een soort heiligschennis werd gehouden,
leidde wel eens tot een werkelijken meer duurzamen vrede ook, de partijen ontmoetten
elkaar op neutraal gebied, spraken met elkaar, bespraken de kwesties waarover strijd
was, en kwamen daar bovendien in een soort van feeststemming.
Verstandige bestuurders hebben ook later, in de middeleeuwen bijvoorbeeld,
gezorgd voor volksspelen in bepaalde perioden, al waren die spelen dan ook meestal
veel minder zuiver sportief dan die der Grieken, en hadden ze meer van een soort
van kermis weg. Zeer dikwijls was ook de sport in de middeleeuwen een wedstrijd
en vertooning van behendigheid en kracht, die allereerst in het krijgsbedrijf te pas
kwam, zoo bijvoorbeeld het riddertournooi met de steekspelen, het boogschieten
voor het volk en wat dies meer zij. Wij hebben reeds in het vorig nummer gezien,
dat andere sporten, het voetbalspel b.v. werden tegengegaan, omdat zij de mannen
te veel afleidden van het boogschieten, dat hen weerbaar moest maken.
Wie herinnert zich niet, hoe in Walter Scott's Ivanhoe, na de tournooien der ridders
de volksspelen aan de beurt komen? Het volksspel was tegelijk minder fier en minder
gevaarlijk dan het ridderspel, dat dikwijls, zelfs bij die feesten, het leven tot inzet
had.
Voor den besten boogschutter was, op dat tournooi, een prijs uit-
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geloofd, zijnde een jachthoorn, met zilver beslagen, met een medaillon van St. Hubert,
den schutspatroon van de woudsport. Eerst bieden dertig mannen zich aan, maar dat
getal slinkt tot acht, wegens de vermaardheid van sommige der deelnemers, met wien
niet elk het wagen durft zich te meten. Een van de mededingers van Locksley, een
der aliassen van Robin Hood, is Hubert, wiens overgrootvader ‘een lange boog spande
bij Hastings.’ Scott laat deze sportslieden onder onaangename condities werken;
dreigementen, smaad, onwil van de zijde van Prins John begeleiden hun schoten.
Robin Hood verscheen nog lang als ‘nummer’ bij de boogschuttersfeesten op het
land.
Het boogschieten, dat blijkens veel van onze Oud-Hollandsche prenten ook hier
te lande druk beoefend werd, bleef lang een geliefkoosde zomersport, en in Engeland
zien we het in de 19e eeuw bij uitnemenheid als fashionable vermaak, ook door dames
gebeuren. Het doel was vaak een houten vogel, maar er zijn ook variaties, en zoo
zien we soms gekke poppen, waarin de volksfantasie spreekt, als zoodanig gebruiken.
Bij de ruwe volksvermaken in de middeleeuwen was het doel niet zelden een levende
vogel die vastgebonden was.
In George Eliot's Daniel Deronda komt een Archery Meeting van een aristocratisch
gezelschap voor, waarbij verscheidene dames prijzen behalen. In het tijdperk, waarin
dit verhaal ongeveer speelt, 1860-1870, is deze sport blijkbaar veel beoefend.
Nicholson heeft dan ook zijn boogschutteres de crinoline-rok van het tweede keizerrijk
aangetrokken.
De Japanners waren groote boogschutters.
Behalve het boogschieten is het schieten met buks of geweer een veel beoefende
zomersport. In Zuid-Duitschland, Oostenrijk en vooral Zwitserland zijn de
Schützenfeste in de provinciën de mijlpalen van het zomerseizoen. Gottfried Keller
beschrijft er één in zijn ‘Das Fähnlein der Sieben Aufrechten’ - en bijna elk die wel
eens een zomer in een Duitsch dorp of stadje doorbracht, woonde er bij.
Van het schermen als sport valt niet veel op te merken. De kunst is natuurlijk oud,
zoo oud als het gebruik van het zwaard. Tot voor korten tijd kon echter eer dan van
een sport gesproken worden van een vak, een accomplishment - dat iemand van stand
behoorde te verstaan. De Bourgeois Gentilhomme haastte zich het te leeren.
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Werp- en vangspelen.
Verschillende balspelen zijn in de 16de en 17de eeuw in zwang, zooals de platen uit
dien tijd vertoonen. Het kaatsen, dat in Friesland en in België nog veel wordt gedaan,
en kolven, en maliëen (zie de plaat van Romeyn de Hooghe), het raketten, met bal
of vederbal. Voor het kolven was eerst meestal de grond met schelpen bestrooid, het
perk was vierkant afgeschut en de kolf was een stok met een houten klik, terwijl de
bal van haar was en gezet werd op een tuitje van zand. Later werd de grond vaster
gemaakt, werden de ballen zwaarder, en van sajet, de klikken en de kolfstelen van
koper en het perk met zware palen afgezet. Golf is een ander spel, waarbij een kleine
bal in zoo min mogelijk slagen over een lange baan wordt geslagen.
Het kaatsen geschiedde zoowel door de aanzienlijken als door de lagere standen;
en dikwijls speelden de heeren in kaatsbanen, die vaak niet eens overdekt waren.
Zoo werd op verzoek van prins Maurits een dak geplaatst op de kaatsbaan te Arnhem,
waar hij veel met de Geldersche jonkers kwam spelen. Bij de Romeinen - het spel
is oud - speelde de patriciër in zijn ‘Sphaeristerium’ het volk op plein en in straten.
Verschillende Fransche koningen hielden zich met het kaatsen bezig, zoo waren
Hendrik IV en zijn minister Sully er zeer bekwaam in. Ook verschillende Hollandsche
graven en edelen werden geschetst als groote kaatsliefhebbers. Willem van Oosterwant
verspeelde in 1398 zijn gouden halsketting; Karel van Gelre, Philips de Schoone, de
Markgraaf van Bergen, Prins Maurits waren groote kaatsers.
Onder de ‘tijdverdrijven’, die zooals Jan Luyken het noemt, ‘niet van noode’ zijn,
maar het menschdom toch veel onschuldig vermaak verschaffen, zijn er ettelijke,
die worden uitgeoefend met een bal en een stok die aan het eind gekromd of van een
klik voorzien is, zooals het malieën, het kolven en het golfspel en hockey. Wordt
een dergelijk spel te paard gespeeld, dan heet het polo.
Al die soort spelen komen in allerlei variaties voor. Verwant aan onze balspelen,
maar nog meer aan het sjoelbakken, is bijvoorbeeld het discuswerpen der ouden; in
plaats van met ballen heeft men ook wel met stokken geworpen, zooals een niet eens
oude Engelsche prent
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van Doyle ons toont; het jeu de grace, waarbij men hoepeltjes op een stok vangt, is
evenzeer een proef van behendigheid in werpen en opvangen, en zoo zijn er natuurlijk
tallooze. Het raketten is een soort kaatsspel; Cats rijmt dan ook bij het prentje, dat
we hier reproduceeren:
Kaets of min en heeft geen val,
Zonder overgaenden bal.

Het raket is het strakgespannen netje in een houten omraming aan een steel, waarmee
men werpt, en de bal is of rond, of langwerpig met veeren eraan, maar in ieder geval
elastisch, terwijl de bal van het kaatsspel hard is.
Tennis is aan het raketspel ook weer verwant. Het schijnt heel oud te zijn. De
dauphin van Frankrijk zond - Shakespeare heeft het in zijn Henri V verteld - aan den
jongen Engelschen koning tennisballen, om zijn verachting te toonen voor den vorst
en den krijgsman, en dezen te herinneren aan zijn lichtzinnige jeugd.
De naam wordt al eerder genoemd, n.l. in een ballade ‘unto the worthy and noble
kynge Henry the Fourth’ van Gower in 1400. Voor dien tijd wordt het spel ‘luens
pilae’ genoemd. Het tennissen had plaats in besloten ruimten,’ overdekte
binnenplaatsen, en heet, daar het een geliefkoosd vermaak van veel koningen was:
royal-tennis of court-tennis. De naam lawn-tennis, en het spel in dien vorm dateeren
eerst van 1874, en merkwaardig genoeg heeft du Maurier er in dat jaar een plaat van.
Onder de groote tennissers wordt Sir Edward Grey genoemd. Balfour is een golfer.
In den loop der jaren en eeuwen zijn al zulke spelen steeds meer aan wetten en
regels onderworpen, zoodat spelen, die in den aanvang veel op elkaar geleken, al
meer verschillen gaan aantoonen.
Daarbij komt dat men het vroeger niet zoo erg nauw nam met de namen der spelen.
Trouwens, hoe zou elk der tallooze soorten balspelen, in de verschillende gewesten
weer op andere wijze gespeeld, een vasten naam hebben, dien ieder begreep en goed
toepaste? Wij vinden bijvoorbeeld zelfs bij een voortreffelijk kenner van zijn tijd als
Adriaan van de Venne een soort van kaatsen, dat door de echte kaatsers als maar half
wordt beschouwd: het raketten; het kaatsen behoort met de hand te geschieden, en
de bal is zoo hard, dat in Friesland, als men aan het spelen is, de ruiten van horren
worden voorzien. Op een prent van van de Velde vindt men de kaatsbaan geteekend,
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van buiten; geen kijkje binnen de muren wordt ons gegund. Dan is er een spel, dat
met groote ballen over den grond naar een doelpaaltje wordt gegooid, en dat een
beetje op kegelen lijkt; soms wordt het op een hellend vlak gedaan. Het klotsen dat
op een prent van Ostade voorkomt, schijnt niet zoo algemeen te zijn geweest als
kolven en beugelen; het laatste ziet men op de apen-prent van Van der Borcht. Het
slaan geschiedde met een kort plakje. Het maliën, genoemd naar de ‘mail’-hamer,
werd wel met, maar ook zonder den beugel gespeeld, en het kegelen geschiedde ook
wel met drie kegels.
Het kolven schijnt bepaaldelijk een boerenspel te zijn geweest, ook het beugelen
(waarvan de uitdrukking ‘het kan niet door den beugel’ wel komt); het maliën was
deftig. Beschrijvingen, zooals die welke Querido van het biljarten gaf: litteraire, ken
ik van geen dezer spelen.
Het woord cricket wordt in het jaar 1550 het eerst aangetroffen. Over den oorsprong
is men het niet eens, waarschijnlijk heeft het niets met den ‘cricket’ (krekel) te maken,
doch is het spel genoemd naar den criquet, het stokje. Het spel, dat vroeger vooral
door de lagere standen werd gespeeld, is evenals voetbal, onder de regeering van
Edward IV door een verbod getroffen, omdat het 't boogschieten te veel concurrentie
aandeed. Rabelais noemt het als een der spelen van Gargantua.
In de bibliotheek van den koning van Engeland bevindt zich een handschrift
‘Chronique d'Angleterre depuis Ethelherd jusqu'a Henry III’ uit de 13de eeuw, waarop
twee cricketers met bat en bal zijn voorgesteld. In de Bodleyan Library is een ander
manuscript ‘Romance of the Good King Alexander’ uit 1344, met cricketspelende
monniken.
Het cricketspel, het zomerspel bij uitnemendheid, zal oorspronkelijk wel veel
eenvoudiger zijn geweest, en eenvoudig met een knots of dikken tak en een bal
gespeeld zijn.
Dat het spel in het begin van de 18de eeuw reeds zeer populair was, schijnt een
versje van het jaar 1719 te bewijzen.
He was the prettiest fellow
At football or at cricket
At hunting chase, or nimble race
How neatly he could prick it.

De regels van het cricketspel zijn het eerst in het openbaar vastgesteld in 1784 door
een club, die te Hambledon, in Hampshire, was opgericht.
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ANONIEM (XIVDE EEUW), VOLKSVERGNÜGEN BEI NÜRNBERG; GRAVURE (DUITSCH).

ROMEIN DE HOOGHE

(1645-1708), MALIEBAAN; GRAVURE (HOLL.). 'S RIJKS PRENTENKABINET.
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MIRON (VDE EEUW V.CHR.), DISCUSWERPER; BEELDHOUWWERK (GRIEKSCH). VATIKAAN-MUSEUM,
ROME.
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ADOLF HILDEBRAND

(1847), DER KUGELSPIELER; MARMER BEELDHOUWWERK (DUITSCH).
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HONORÉ DAUMIER

GUSTAVE DORÉ

(1808-1879), JEU DE BOCCIA; PENTEEKENING (FRANSCH).

(1832-1883), AU JARDIN DU LUXEMBOURG; PENTEEKENING (FRANSCH).
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DAVID TENIERS D.J. (1589-1662), BALSPELENDE BOEREN; ETS (VLAAMSCH). 'S RIJKS PRENTENKABINET,
AMSTERDAM.

ROMEIN DE HOOGHE (1645-1708), BOULEGRIN MET DES KONINGS THUYN; GRAVURE (HOLLANDSCH).
'S RIJKS PRENTENKABINET, AMSTERDAM.
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PETER ROLLOS, VITA CORNELIANA EMBLEMATIBUS IN ACS ARTIFICIOSA INCISA, 1639; KOPERGRAVURE
(HOLLANDSCH).

RICHARD DOYLE (1822-1883), A MORNING PARTY. SHEWING THE NOBILITY AND GENTRY PLAYING
THE FASHIONABLE GAME OF THE PERIOD (BIRD'S EYE VIEWS OF SOCIETY); PENTEEKENING (ENGELSCH).
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‘DE OUWE GRIEP’; ZILVEREN KAATSBAL IN 1794 GEWONNEN DOOR DE BEWONERS VAN LIEVEN
VROUWEN PAROCHIE, FRIESLAND.

Kaets of min en heeft geen val, Sonder overgaenden bal.
ADRIAAN VAN DE VENNE (1589-1662), ILLUSTRATIE VOOR JACOB CATS: SPIEGEL VAN DEN OUDEN EN
DEN NIEUWEN TIJD; GRAVURE (HOLLANDSCH).
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ADOLF MENZEL

(1815-1905), DAS REIFSPIEL; SCHILDERIJ (DUITSCH).
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‘Out! - So don't fatigue yourself, I beg, Sir!’
ROBERT SEYMOUR (1800-1836); PENTEEKENING (ENGELSCH).

GEORGE DU MAURIER, ‘NEW AND INGENIOUS IDEA OF CROQUET. IF MEN WILL FLIRT IN STEAD OF
PAYING ATTENTION TO THE GAME, MAKE HOOPS OF THEM’; PUNCH 1867. PENTEEKENING (ENGELSCH).
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CHARLES AMBROSE, CRICKETER; TEEKENING (ENGELSCH).

CHARLES AMBROSE, TENNIS-PLAYER; TEEKENING (ENGELSCH).
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O, would I were a ball,
That I might fly to all.
GEORGE DU MAURIER, PUNCH

1874; PENTEEKENING (ENGELSCH).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

*41

A. MIRANDA, TENNISSPELER; PENSEELTEEKENING (HOLLANDSCH).

W.S. GILBERT, THE PHANTOM CURATE; UIT ‘BAB BALLADS’. PENTEEKENING (ENGELSCH).
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HOCKEY; UIT PIGOUCHET'S HORAE AD USUM SACRUM, OMSTREEKS

ADOLPHE WILLETTE

1498. HOUTSNEDE (FRANSCH).

(1857), AU GOLF; PENTEEKENING (FRANSCH).
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Matches werden in die vroege dagen geheel uitgespeeld, een tijdgrens was er niet.
De bat was in den aanvang een hout dat van boven smal was en van onderen breed,
het had geen ‘schouders’. De maat was ook niet vastgesteld, tot er eens een speler
een bat gebruikte die het cricket meer dan bedekte, waarop men de noodzakelijkheid
inzag een maat voor te schrijven.
De evolutie kenmerkt zich nog door andere verschillen. Eerst waren er maar twee
stumps of sticks, later drie, terwijl de ‘pads’ en ‘gloves’ noodig zijn geworden door
het overhands bowlen.
Een bepaald sportcostuum kende men langen tijd in het geheel niet, men speelde
zelfs ‘swell matches’ met den hoogen hoed op; natuurlijk zijn we hier al in de 19de
eeuw, die dat fraaie hoofddeksel invoerde.
Het werd vroeger in het geheel niet onbehoorlijk geacht voor geld te spelen. Rijke
clubs wilden alleen spelen om een groote som gelds, b.v. een pond sterling per
persoon. Ook kwam het voor dat de verliezers aan de winners slechts een bal hadden
cadeau te geven. De op deze manier gewonnen ballen werden met de clublinten
versierd in het paviljoen opgehangen en bleven daar gedurende den winter uitgestald,
tot ze den volgenden zomer werden gebruikt.
In het jaar 1797 werd een dames-cricketwedstrijd gespeeld tusschen getrouwde
en ongetrouwde vrouwen. De getrouwden wonnen het, en een dame van 60 jaar,
Anna Baker, bleek de beste bowlster en runster. Een heer had een prijs uitgeloofd
van elf paar handschoenen.
W.S. Gilbert, de librettist, zingt in zijn Bab Ballads de English Girl toe:
At cricket, her kin will lose or win
She and her maids, on grass and clover
Eleven maids out - eleven maids in (And perhaps an occasional ‘maiden over’)
Go search the world and search the sea,
Then come you home, and sing with me
There's no such gold and no such pearl
As a bright and beautiful English girl!
With a ten mile spin she stretches her limbs
She golfs, she punts, she rows, she swims.
Lawn-tennis may share her favours fair
Her eyes a-dance and her cheeks a-glowing Down comes her hair, but what does she care?
It's all her own, and it's worth the showing.

Er zijn vele spelen waarin mannen en vrouwen gezamenlijk
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kunnen meedoen, zooals lawntennis, croquet, en de natuurlijker vrije omgang, waartoe
deze aanleiding geven, brengt zeker een betere verhouding tusschen de sexen, dan
een waarbij men elkaar niet anders ontmoet dan onder het licht van de balzaal, of,
zooals dit voor niet langen tijd in Frankrijk was, eigenlijk nooit. Andere soorten van
sport bedrijven de meisjes meer op zichzelf, zooals het roeien - althans het eigenlijke
wedstrijdroeien - en waarschijnlijk ook het cricketten.
Wat het croquetspel aangaat, dat is, zoover men kan nagaan, oorspronkelijk
Fransch. Het woord komt van croc, een kromme stok. Het spel werd in de 13de eeuw
reeds in Languedoc gespeeld. Ongeveer in 1852 kwam het naar Ierland en van daar
in 1856 in Engeland. Het heette ook wel jeu de la crosse of crosserie.
Naar aanleiding van het deelnemen van geestelijken, bisschoppen van de
Anglikaansche kerk en dominé's aan vossenjachten, heb ik over den priester als
sportsman het een en ander gezegd.
W.S. Gilbert, de reeds genoemde geestige librettist, die ook een voortreffelijke
illustrator van zijn eigen dwaze verzen is, heeft het onderwerp op fantastische wijze
behandeld in zijn ‘The Phantom Curate’. Een bisschop die er vreeselijk tegen is, dat
de hem ondergeschikte geestelijken aan wereldsche genoegens als schouwburgbezoek,
sport, enz. deelnemen, maar zelf niet naar deze regels handelt, vindt telkens, als hij
om een pantomime zit te lachen, op straat stilstaat bij een poppenkast of een dansje
meemaakt, plotseling tegenover zich een dominé die hetzelfde doet: zijn geweten.
Het plaatje, dat Gilbert hierbij teekent, geeft even iets van het stooten tegen den
bal, maar die stoot is bij croquet zoo weinig uitgesproken, zoo weinig een
lichaamsbeweging die zich afteekent, dat men al tevreden moet zijn. De afbeeldingen
van dit spel zijn dan ook schaarsch, schaarscher dan die van het verwante oude
maliëen. Een spel dat oud en niet lang geleden weer in eere gekomen is, is diabolo.
Verder is er bilboquet, het balletje dat met een koord aan een stokje met een bakje
vastzit en wordt uitgeworpen en opgevangen. Hendrik III van Frankrijk speelde het
en in het Directoire groette men elkaar op deze wijze. Die spelen zijn echter niet
bepaald zomersch.
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Kinderspelen en volksspelen.
Het aantal kinderspelen dat dient tot vermaak van de jeugd op straat en plein en op
het land, is natuurlijk legio. Al die rondedansjes en spelletjes, vooral van meisjes,
met bijbehoorende wonderlijke folklore hebben natuurlijk ook in de beeldende kunst
hun bewonderaars gehad.
Wij moeten ver teruggaan, om bepaalde uitvoerige afbeeldingen van kinderspelen
in schilderkunst of andere beeldende kunst te vinden. Het schilderij van Brueghel
geeft er zoo veel, dat wij naar weinig andere spelen behoeven te zoeken, als wij niet
in herhaling willen vervallen, en daar zij steeds hetzelfde blijven, is dat ook ter wille
van het historisch overzicht niet noodig.
Zonder ons te vermeien in de bekoring van ‘Maria, waarom weent gij zoo?’ of
‘Savez-vous planter les choux?’ geven we hier alleen spelen van uitgesproken
karakter, dat het oog opmerkt en de teekenaar noteert.
Het ruwe volksspel, waarbij of een dier wordt mishandeld, of het volk zelf zich
op de een of andere onwaardige manier tentoonstelt, dateert natuurlijk al van de
vroegste tijden. De ezel was vaak het slachtoffer van wreede vermaken; ik vertelde
reeds hoe hij in de bergstreken van een hoogte werd gedrongen, zeker wel een van
de verachtelijkste der vele verachtelijke uitingen van de laffe plaagzucht der menigte.
Het ganstrekken, het palingtrekken, het katknuppelen en dergelijke zijn daarmee
vrijwel gelijk te stellen. Iets meer naar het sportieve toe is het vermaak van de
rattenjacht door bepaaldelijk daarvoor afgerichte terriers, of het hanengevecht, dat
men behalve op Engelsche prenten uit de achttiende en het begin der negentiende
eeuw, veel op Japansche ziet afgebeeld. Er is echter niets zomersch aan die spelen,
die meestal in muffe en volle lokalen werden vertoond.
Het stierengevecht, dat in Spanje nog zoo populair is, dat er wel vooreerst geen
sprake zal zijn van een verdwijnen of zelfs van een wettelijk verbod, en dat vroeger
ook in Zuid-Frankrijk inheemsch was, heeft, in gewijzigde vormen, ook elders
bestaan, hoewel de aanwijzingen, die men daarvoor vindt, schaarsch zijn.
Deze sport is althans in zooverre veel minder verachtelijk dan
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het gereglementeerde dierenplagen, dat hier ten minste de mensch zelf een groote
vaardigheid en moed behoeft, en groot gevaar loopt. Een sport, die met onze begrippen
strookt is het niet, omdat de stierenvechter zelden of nooit amateur is, en zijn bedrijf
eenvoudig een broodwinning. Ik neem het op bij de volksspelen, omdat het behoort
tot de spelen, die voor het volk (in den uitgebreidsten zin) gegeven worden; de
circenses waarvan Caesar hield.
Zoo juist verneem ik, dat het stierengevecht in Mexico is verboden. In dat land is
men overigens, meende ik, niet zoo bijster zachtzinnig uitgevallen, maar ééns moet
de eerste keer zijn.
Wij hebben hier echter het stierengevecht niet uit een zedelijk oogpunt te bezien,
doch te trachten, het, door middel van onze illustratie, met dat van den kunstenaar
te doen. Door middel van onze illustratie, zeg ik, want daar ik nooit een stierengevecht
heb gezien, kan ik zelfs geen poging wagen, er een indruk van te geven. Wie dien
door het woord wil ontvangen, leze Van Looy's beschrijving, en die van Theophile
Gautier.
Aan het stierengevecht zit in Spanje overigens een gansche cultus vast, dieper
geworteld in het volk dan zelfs die van de paardensport of van voetbal in Engeland.
De toreador, en hoe al de spelers in dit bloedig drama mogen heeten, is een figuur,
zoo populair als geen andere, hij heeft een geheele hofhouding om zich heen, men
overlaadt hem met geschenken, vleit hem, moedigt hem aan, men bluft op hem, wedt
op hem, kleeft hem aan. Ik spreek hier van een ‘men’, het is de Spaansche
sportliefhebber, de meestal leegloopende, en zelf niet eens sportieve dandy, voor
wien de stierenvechter is wat voor den hartstochtelijken verzamelaar zijn collectie
is, of voor den tooneel-enthousiast zijn favoriete speler of actrice - en meer. De
stierenvechter is gewoonlijk een man van weinig ontwikkeling en beschaving; heeft
hij succes, dan verdient hij zeer veel geld, dat hij op een grillige wijze besteedt; hij
is de prooi van vele en groote verleidingen, ook omdat de vrouwen vaak even
enthousiast of even verdwaasd zijn in hun vereering van zijn kracht, behendigheid
en moed als de mannen, hij sterft in veel gevallen een gewelddadigen dood of wordt
voor het leven verminkt. Daar tegenover staat, dat hij een kunstenaar is in zijn vak,
dat hij de wetten en de aesthetica ervan kent en eerbiedigt, dat hij zijn geluk vindt
in de dolle emotie van het door duizenden en duizenden ademloos gevolgde gevecht.
In Engeland schijnt nog in het begin der 19de eeuw een thans
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geheel verdwenen spel bull-baiting te zijn geweest, waarbij bloedhonden op een stier
werden aangehitst.
De andere spelen, die hier bedoeld worden, zijn te allen tijde niet zoozeer op
zichzelf, om zichzelf den volke aangeboden, als ter verpoozing na of bij het nuttiger
schouwspel van tournooi of boogschieten, dat de weerbaarheid ten goede kwam.
Men wilde, na zooveel bewondering te hebben gegeven aan de behendigheid en
kracht van de mededingers in de ernstige wedkampen, ook eens hartelijk lachen, en
aldus ontstonden die meer of minder woeste grappen van het loopen in tonnen of
hoepels, het klimmen in met groene zeep besmeerde masten, het bij drie tegelijk of
met den rug naar den kop zitten op paarden of ezels, waarbij de toeschouwers groote
pret hadden om het vallen en allerlei andere malheurs van hen, die door de prijzen
of door een zonderlinge eerzucht genoopt waren mee te doen. Het toppunt van trieste
verdwazing in dit opzicht wordt misschien bereikt door het volksspel in Spanje, waar
blinden een stokkengevecht houden tegen varkens.
De dans, dien ik hier niet afzonderlijk bespreken zal, was van oudsher het gebruikelijk
besluit van alle mogelijke feestelijkheden; ook wel 's zomers vooral als het laat werd,
het weer koeler en de stemming uitgelaten. Kan iets feestelijker zijn dan de fantastisch
verlichte dans van Gaston la Touche, of deftiger-opgewekt dan Watteau's dansfeest?
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De luchtvaart.
Er is tweeërlei luchtvaart: de vaart met den ballon en het vliegen. Het vliegen is
eigenlijk ouder, zelfs al beschouwt men de legenden der antieken en de enkele
afbeeldingen van vliegende menschen als pure fantasie. Zoo vloog in de 15de eeuw
Giovanni Battista Dante van Perugia over het meer Trasimene, als men de kronieken
gelooven mag, en een alchimist vloog in de 16de eeuw van Engeland naar Frankrijk
- tenminste, hij nam op zich dat te doen, maar viel spoedig. Dit geschiedde evenwel,
naar zijn zeggen, omdat hij in zijn vleugels kippeveeren had, die een neiging hebben
om de mesthoopen te naderen; had hij arendsveeren gebruikt, dan was het beter
gegaan.
Op een beteren weg kwam men, toen men schroeven ging gebruiken, zooals Penaud
deed in de 18de eeuw. In het begin van de 17de eeuw kwam men er toe, bij die
schroeven springveeren aan te brengen. In 1863 vlogen te Parijs op het Champ de
Mars, Gustave de Ponton d'Ancourt, G. de la Sandelle en A. Nadar, voor een groote
menigte, maar hun vlucht duurde slechts enkele seconden. De eerstgenoemde zette
later de proeven voort, en gebruikte daarbij stoom als drijfkracht.
De eigenlijke vliegmachine werd ongeveer 1893-1894 uitgevonden ongeveer
tegelijkertijd door Professor S.P. Lanley, een Amerikaan en door Sir Hiram Maxim.
Wat den ballon betreft, de vliegende duif van Archytas, die gevuld was met
verborgen en opgesloten lucht, moet reeds een voor-vlieger van den lateren gas-ballon
zijn geweest - als hij bestaan heeft. In de Middeleeuwen kwam men dit probleem
niet veel nader, maar curieus is dat Jozef Galien voorstelde lucht uit de hoogere
sferen, die licht en ijl is, op te vangen en in een ballon te persen. Cyrano de Bergerac,
in het begin van de 17de eeuw, fantaseert reizen naar de zon en de maan - als Jules
Verne later zou doen - met lichamen, opgevuld door water of flesschen met
morgendauw. In 1783 gebruikte J.A.C. Charles hydrogeen-gas en steeg op voor een
groote menigte. De niet-bestuurbare ballon is in het einde der 18de en de grootste
helft der 19de eeuw vaak een deel van het programma bij allerlei schouwspelen.
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PIETER BRUEGHEL DE OUDE (1525-1569), KINDERSPELEN (1560); SCHILDERIJ (VLAAMSCH). KEIZERLIJK
MUSEUM TE WEENEN.
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KARL ITSCHNER, DAS STöCKLISPIEL; SCHILDERIJ (ZWITSERSCH).

PIETER VAN DER BORCHT (1545-1608), ‘HET MENSCHELIJK BEDRIJF DOOR APEN VOORGESTELD’,
KINDERSPELEN; GRAVURE (HOLLANDSCH). 'S RIJKS PRENTENKAB., AMSTERDAM.
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HENRI FANTIN LATOUR

(1836-1902), ‘SARAH LA BAIGNEUSE’; LITHOGRAFIE (FRANSCH).

RANDOLPH CALDECOTT

(1846-1886), THE SEE-SAW; TEEKENING (ENGELSCH).
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HENRY ALKEN

(1784-1851), BULL BAITING; MET DE HAND GEKLEURDE AQUATINT (ENGELSCH).

DON FRANCISCO JOSÉ DE GOYA (1746-1828), DE CID CAMPEADOR STEEKT DEN STIER MET DE LANS;
PLAAT XI UIT SERIE LA TAUROMAQUIA, 1855. ETS (SPAANSCH). FIRMA R.W.P. DE VRIES, AMSTERDAM.
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JOH. THEODOOR DE BRY (1528-1598), DE EIERDANS, UIT EMBLEMATA SECULARIA; GRAVURE
(VLAAMSCH). 'S RIJKS PRENTENKABINET, AMSTERDAM.

BACHUS VOORAFGEGAAN DOOR BACHANTE EN FAUN, RELIEF UIT HERCULANUM; BEELDHOUWWERK

(ROMEINSCH).
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MAURICE BOUTET DE MONVEL

GASTON LA TOUCHE

(1850-1913), RONDEDANS; AQUAREL (FRANSCH).

(1854-1913), AVONDFEEST; SCHILDERIJ (FRANSCH).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 27

*49

LAURENT CARS (1682-1763) NAAR JEAN ANTOINE WATTEAU
GRAVURE (FRANSCH).

(1684-1721), FÊTES VÉNITIENNES;

PHIL MAY (1863-1903), HOW THE POOR LIVE; PENTEEK. (ENG.). THE REV. MR. SMIRK HAS BROUGHT
AN AMERICAN MILLIONAIRE FRIEND TO SEE FOR HIMSELF THE DISTRESSED STATE OF THE PEOPLE IN
HIS PARISH.
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A. DEVAMBEZ, LA COURSE A LA GLOIRE. - TU T'ESSOUFFLES EN VAIN, PAUVRE PÉGASE! A NOTRE
ÉPOQUE, IL FAUT ALLER TROP VITE (1912). TEEKENING (FRANSCH).
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Slotbeschouwing.
Men kan zich voorstellen, dat een teekenaar, wien het te doen is om het geven van
veel beweging, veel drukte, veel gebaren en veel standen, wel eens minder lust heeft
dan in een ander geval om alle figuren op zichzelf te typeeren; vooral, waar de schaal
klein is, wat hun gelaat betreft. Een graveur als de oude van der Borcht heeft daarop
de in het groot wel eens vervelende manier uitgevonden, om apen, en wel één enkel
soort apen de velerlei spelen te laten doen, die hij wil afbeelden. Op deze wijze kon
hij zich geheel geven aan de uitdrukking van gebaar en houding, de figuur is als het
ware een telkens terugkeerend cijfer. Dezelfde methode paste, eveneens in een serie
prenten, de Zwitser Fischer veel later toe, door beren (het dier is een soort symbool
van de stad Bern) de rollen van menschen te laten vervullen. Zie zijn overigens
levendige en het onderwerp welhaast uitputtende gymnasten-prent. Intusschen staat
de kunstenaar stellig hooger, als hij, zooals Brueghel deed, zooals de oude Hollanders
over het algemeen deden, wel degelijk in de menigvuldigheid van figuren blijft
karakteriseeren.
Een waarlijk niet op te lossen moeilijkheid zou voor hem, die de zwemsport, op
waarlijk kunstzinnige wijze en toch duidelijk, in beeld wou brengen, het feit zijn,
dat bij het zwemmen de ledematen onder water behooren te blijven. De kunstenaars
hebben zich die dubbele taak echter wel nooit zoo precies gesteld - onbekend als zij
waren met den opzet van dit boek kunnen we hun dit niet euvel duiden - en zoo was
er onder de vele afbeeldingen van baders en zwemmers bitter weinig van onze gading.
Is het overigens niet of de vlotte Fransche teekenaar van ‘Tous les Sports’, die zich
achter het pseudoniem O Galopp schuil houdt, ons in het ootje heeft willen nemen,
en eens heeft willen laten zien, hoe weinig er te zien is van den zwemmenden mensch,
en hoeveel van het water, waarin deze, behalve zijn stukje zwembroek en zijn hoofd,
geheel verdwijnt?
Het hengelen is heel wat meer afgebeeld! Moesten we de echte heuschelijke
zwemmers met moeite opdiepen, de hengelaars in soorten verdrongen zich voor ons,
en we hadden gemakkelijk tienmaal zooveel van deze geduldigste aller sportslieden
kunnen laten zien.
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Zwemmen en hengelen worden niet officieel tot de watersport gerekend, hoewel ik
wel eens zou willen weten wat ze zonder water zouden moeten aanvangen. Wij
hadden onze reeks watersportprenten kunnen kruiden - of in casu pekelen - door
illustraties met zeezieke of op andere wijze verongelukkende gezelschappen in
roeiboot of jacht, maar bij een zoo klein getal als hier noodzakelijkerwijs plaats kon
vinden, is meer gezocht naar een zoo veel mogelijk historische reeks. De watersport
is niet oud, en het zou niet passen, hier de Grieken en Romeinen of de Phoeniciërs
in hun karakteristieke vaartuigen af te beelden, of den Indiaan in zijn kano. Van het
zeilen is het levendige gedoe in de open lucht de charme, en voor het overige behoort
deze sport niet tot die, wier afbeelding van den kunstenaar dat oog voor actie vergt,
dat wij hem hier het liefst zien toonen. Er moet iets onvoorziens en ongewenschts
gebeuren, zooals op de prent van Raven Hill - een van de knapste der moderne
sportteekenaars - eer wij de menschen hier in actie zien.
Het paard, met den mensch door Dürer het mooiste object voor den beeldenden
kunstenaar geacht, is in onze collectie nergens het eenig onderwerp van belangstelling.
Het is ons om het rijden te doen, om de rijsport, die, zooals Caran d'Ache het noemt,
‘la plus grande conquête de l'homme’ manifesteert. Behalve de serie, waarin de
rijlessen van den Franschen koning Lodewijk XIII worden geteekend, is er bij ons
die van den zeventiende eeuwer Dirk Maes, van wien we hier een Valkenjacht
weergeven. De ‘peintre de la vie moderne’, zooals Baudelaire hem noemde, de
dikwijls als teekenaar zwakke, maar fijn impressionistische Constantin Guys heeft
vaak ruiters en amazonen op zeer pittige wijze in hun actie weergegeven; de elegance
van zijn menschfiguurtjes en de ranke kracht van zijn paarden is door weinig knapper
teekenaars geëvenaard.
En nu komen we op de harddraverijen en wedrennen. De Hollanders, verklaarde
realisten en levendige opmerkers als zij zelfs in de 18e eeuw eenigermate bleven,
zijn, wat de uitbeelding van wedstrijden in het rijden betreft, andere naties vóór
geweest. De harddraverij van La Fargue, waar de paarden juist ongeveer het doel
hebben bereikt, is stellig één van de vroegste prenten met dit onderwerp.
De begin-negentiende-eeuwsche Engelsche prenten van Henry Alken genoten niet
slechts destijds een groote populariteit, zij zijn nog steeds zeer gezocht en worden
met grof geld betaald. Van een zuiver kunstzinnig standpunt is dit dwaasheid, want
zij zijn niet bijzonder
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mooi van teekening, staan beneden die van zijn vroegere en latere tijdgenooten als
Rowlandson en Leech, maar het is mogelijk dat zij zeer vakkundig zijn. Alken begon
naar verluidt zijn loopbaan als ‘huntsman’, ‘studgroom’ of ‘trainer’ in dienst van
den hertog van Beaufort, en kan dus zooveel verstand van paarden en van de jacht
gehad hebben als weinig anderen.
De wedren van Eugène Lami geeft, op de wijze, die wij van den chroniqueur van
het tweede keizerrijk gewoon zijn, een getrouw, bijna fotografisch beeld van het
wereldsch schouwspel, waarbij de eigenlijke paardensport veel minder dan bij Alken
voor alles hoofdzaak is. Daarentegen merken wij bij Edouard Manet zoowel als bij
Edgar Degas meer van den kunstenaar zelf, van zijn kijk op het geval, dat bij den
één geheel kleur en toon, bij den ander geheel vorm is, beiden drukken stellig veel
meer dan de anderen de beweging uit die van een algemeen standpunt den beschouwer
frappeert, maar het is den sportsman misschien niet euvel te duiden, als hij aan het
werk van Lami meer houvast meent te hebben, want juist voor hem is de impressie
niets meer, de werkelijkheid, zooals hij ze weet te zijn, alles. Wanneer een machine
snel in beweging is en de leek niets anders ziet dan een vormeloos complex van
draaiende lichamen, ziet de kenner nog altijd de machine, zooals hij ze weet te zijn,
en de impressionist zegt dus altijd maar een betrekkelijke waarheid wanneer hij de
elkaar snel afwisselende beelden vaag weergeeft. Dit is een van de redenen, waarom
de consequentie der futuristen, die geen enkelen vorm meer vasthouden of op zijn
plaats houden, onzinnig is; de grenzen van wat wij waarnemen en wat wij weten dat
er is, zijn niet vast te stellen, zoodat wij nooit kunnen zeggen: wij geven wat wij zien,
om het feit te verdedigen dat wij iets verwards geven. Wanneer wij weten dat een
paard vier pooten (of beenen) heeft, zien wij er nooit acht, of wij moesten dronken
zijn, en kon al een fout in ons gezicht of een spiegel ons er acht toonen, dan is ons
brein er bij om ons dat anders te vertellen.
Die duizendkunstenaar, de ongehoord productieve Gustave Doré, meester ook in
het groteske, heeft in zijn grappig prentje van voortrennende jockey's op renpaarden
een veel meer plausibele impressie gegeven van een vaart die het oog niet meer
vasthouden kan, dan welke futurist het met zijn methode doen kan. Zie ook de
overtuigende actie in Liebermann's polo-spelers.
De fiets is in dezen tijd een zooveel gezien artikel geworden dat
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de kunstenaar die ze teekent dit, tenzij hij de opdracht heeft een bepaald merk te
portretteeren, wel niet meer zal doen om te laten zien hoe ze er uit ziet, hoe ze werkt,
maar om den berijder. Dat was anders toen de velocipède of het hooge rijwiel, en
alle soorten die er tusschen liggen, nieuw waren en er nog allerlei glossen gemaakt
werden op deze wijze van voortbewegen, of wel de prent alleen diende om haar te
doen bewonderen. Het teekenen van een fietsend mensch gaat den kunstenaar dus
allengs vlotter af, de actie en houding zijn hem meer vertrouwd, en hij komt er meer
toe, de persoon van den fietser te karakteriseeren en ook zijn wijze van berijden aan
kritiek te onderwerpen. Wat het automobielrijden betreft, het wil mij voorkomen
alsof in de meeste gevallen de auto zelf voor den kunstenaar weinig bekoring heeft
opgeleverd, en hij ze het liefst maar wat wegmoffelde, of zoo beknopt mogelijk
aanduidde, waarbij hij vooral zijn aandacht wijdde aan de zonderlinge uitrusting van
den chauffeur of de chauffeuze. De berijder van een motorfiets, met zijn kromme
knieën en stijfstil gehouden beenen is een nog minder aantrekkelijk object.
Dat het tournooi der middeleeuwsche ridders, dat het boogschieten en het schieten
met geweer de kunstenaars hebben aangetrokken is begrijpelijk. Vooral ook om al
wat er aan vast was, om het publiek dat toezag, om de zeden en gewoonten die er bij
op te merken waren. Wat het schermen betreft, dat heel zelden in het openbaar en
voor toeschouwers is geschied, dit is op zichzelf een zoo fraaie en gracelijke
beweging, dat men zich verwondert het niet meer geteekend te zien; het is veel meer
geteekend dan wij hier kunnen laten zien, maar in zijn niet sportieven vorm van het
heuschelijk en ernstig duel, en kon dus dan hier niet meedoen.
De actie der lichamen bij het werpen of vangen van allerlei voorwerpen en met
allerlei voorwerpen, schijf, bal, stok, racket, bat, hamer, is van de vroegste tijden tot
de allermodernste veel en boeiend uitgedrukt. De naakte jongelingen van de echte
en de latere klassieken, de boertjes van Teniers, de rococo-juffers en heertjes die
Menzel bij het hoepelstokspel weergeeft, de lawntennissende ladies en gentlemen
van du Maurier, bij allen is naar typeering der beweging gezocht, maar een echt
sportteekenaar als Charles Ambrose of als de veel vroegere Robert Seymour heeft
dit nog met meer vooropgezette bewustheid gedaan. Robert Seymour was in zijn
tijd, ongeveer 1820-40, de sportteekenaar bij uitnemendheid, maar dan de teekenaar
van de Cockney-sporten, zijn karakteriseering behandelt vulgaire menschen op een
wijze
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die zelf niet altijd van een tikje poenigheid is vrij te pleiten. Het is karakteristiek
voor den tijd, dat het in zijn vele ‘Humorous Sketches’ altijd de onbekwame, de
dilettant-sportsman is, die geteekend wordt, de Londensche kantoorklerk of
handwerksman, en dat hem altijd een malheur overkomt, de geheele serie lijkt meer
op een waarschuwing aan het adres van knoeiers om zich niet op het terrein van de
sport te begeven dan op een aanmoediging voor den beginner en een lof der sporten.
Hierin ligt echter meer van den nog niet geheel verdwenen invloed der oudere, ruwere
zeden en van den moedwilligen handtastelijken spot, dan een minder vriendelijke
kijk op de sport zelf. Welk een verschil overigens met de schetsen uit onze dagen
van Charles Ambrose en anderen! Zij zijn waarschijnlijk zelf sportslieden,
geestdriftige zelfs, zij bestudeeren de houding, de speelmethode, de eigenaardigheden
van een bepaalden speler; zij kennen het spel door en door, zitten er, zooals men het
noemt, geheel in, en hebben waarschijnlijk geen belangstelling, eer weerzin voor
den slechten, onhandigen en ruwen speler. Zij teekenen niet gaarne voor den door
onhandigheden en kleine catastrofe's vermaakten leek, maar voor den sportsman
zelf, die hun impressies controleert en er zijn eigene in hoopt te herkennen.
Bij du Maurier, de Franschman van geboorte, die de teekenaar bij uitnemendheid
van de Engelsche society werd, zal men het spel weer op een andere wijze geteekend
zien. Hier is het meer het geheel, dat de kunstenaar ziet, het geheele gezelschap, dat
bij tennissen en croquetten zich vermaakt, flirt en converseert. Den slechten, den
onverschilligen of luien speler, hem die eigenlijk voor alles behalve voor het spel
zelf gekomen is, treft slechts een lichte, maar half gemeende spot; de teekenaar zelf
acht het spel slechts een voorwendsel om te geven wat hij wil, een tranche de vie.
Wat ons in deze prentenreeks interesseert, is toch altijd of bovenal de mensch als
beoefenaar van sport en spel, zijn houding, zijn bewegingen, zijn gemoedstoestand.
De machine is dus niet - behalve in het geval van de fiets, waar inderdaad de geheele
sport door de veranderingen van het instrument een ander karakter kreeg - het
voorwerp van onze belangstelling.
De teekening van den dans, den dans buiten, moet voor den kunstenaar wel vooral
beteekenen de uitdrukking van de vroolijkheid in de uitdrukking der beweging. Zet
voor vroolijkheid vervoering, en ge komt misschien den geest in de Grieksche
dansvoorstellingen nader,
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maar de dans van boeren is er wel echt een van blijheid. In sommige gevallen, als
bij den eierdans, is hij bijna een kunststuk, een tour de force, maar toch altijd een
van bedwongen uitgelatenheid. Als de 18de Eeuwsche Fransche schilder, wiens kunst
zooveel borgde van de gratievolle en luchtige dartelheid der Italiaansche
schouwspelen, een dansfeest schildert, wordt de vroolijkheid elegant, opgemaakt en
romanesk, terwijl eindelijk in de straatscene van Phil May de toon uitgelaten wordt,
de pret spontaan, en de vroolijkheid overslaat tot jool.
Een overzicht, hoe beknopt ook, van de sport en het spel in de kunst, geeft ons,
en dit is er het leerzame en boeiende van, te zien hoe een groot aantal kunstenaars,
uit allerlei land en tijd, de werkelijkheid van het leven de moeite waard hebben
gevonden om in hun werk neer te leggen. En tegelijkertijd laat het ons zien op hoeveel
verschillende wijze, in hoe verschillende stemming, met hoe velerlei materiaal dit
mogelijk is.
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