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[Nummer 1]
Inhoud van Deel LVII.
ANACHRONISME, door D.TH.
JAARSMA

Bladz.
401

ANGORA, door BERTHA STOLK

349

AVE MARIA, door A.L.

330

AVOND, door ADWAITA

264

BEDWELMING, door E.H. TEISSEN

277

BLOESEMS, door LAURENS VAN DER
WAALS

398

BOSCH, door ADWAITA

183

DE KUNSTCLOWNS, door AGNES
MAAS-VAN DER MOER

266

DE ONTMOETING, door KAREL
WASCH

131

DE POENTI-ANAK, door J.S. BRANDTS 333
BUYS
DE VROUW AAN HET VENSTER,
door JOHAN DE MEESTER

185

DE ZIEKE, door P. OTTEN

208

DUSE (ELEONORA) EN WÉRA
FIGNER, door ETHA FLES, met 2
portretten

387

EEN COMPONIST-DIRIGENT, door P. 66
OTTEN
EEN ZANG VAN ONMACHT, door
MARIE DE ROVANNO

209

FERGUUT, door JAN PRINS

113

FRANCESCHI (PIERO DEI), door DR. 153, 236
G.J. HOOGEWERFF, met 15 illustratiën
HERINNERING, door MARIE DE
ROVANNO

67

HET BEELD, door JAN VAN NIJLEN

331

HET LAND VAN WIND EN WATER
(Noord-Holland benoorden het IJ),

33, 257
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Romantische Geographie, door P.H.
RITTER JR., I-XI
HODLER (FERDINAND), 1853-1918, 297
door R.W.P. DE VRIES JR., met portret en
13 illustratiën naar werken van den
Meester
HOLLANDSCHE PORCELEINEN
18, 90
(ACHTTIENDE-EEUWSCHE), door DR.
H.E. VAN GELDER, met 19 illustratiën
IK ZOEK DE RUST..., door MARIE
SCHMITZ

332

JAARBEURS (KUNST OP DE), door P. 316
ZWART, met 4 illustratiën
JEANNINE, door F.I. VAN STEENEN

56

KEERPUNT, door JULIA FRANK

413

KINDERPRENTENBOEK (HET
ARTISTIEKE) IN NEDERLAND IN
DEN OUDEN TIJD, door J.D.C. VON
DOKKUM, met 15 illustratiën

249, 311

KRONIEK

68, 139, 211, 283, 355, 427

KUNSTACADEMIES (DE) TE ROME 163
EN HARE DIRECTEUREN, door EMILIE
VAN KERCKHOFF, I, met 7 illustratiën
LEEUW † (HENRI), door HUIB LUNS, 369
met portret en 7 illustratiën naar werken
van den Meester
LIEDJE, door JO LANDHEER

393

MICHELANGELO, door ERNST
GROENEVELT

400

NA DEN REGEN, door WILLEM DE
WIJK

354

NOG IN DEN AVOND, door JAN PRINS 115
PÁRTOS (STEPHAN), door HERMAN
RUTTERS

225

PENETRATIE, door C. TIELROOY-DE
GRUYTER

329

PRINCESSENMUMMIE, door EDWARD 210
B. KOSTER
REMBRANDT'S BOEDELAFSTAND, 1, 97, 173
door JHR. MR. J.F. BACKER. met 23
illustratiën
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RITSEMA (COBA) door MARIA VIOLA, 81
met portret en 8 illustratiën naar werken
van de schilderes
RODIN'S GRAFISCH WERK, door PH. 26
ZILCKEN, met 5 illustratiën
RUIJSDAEL-FAMILIE (DE), door S.
KALFF, met 8 illustratiën

321, 377

SINT-ELMSVUUR, door HERMAN
ROBBERS, Hfdst. XIII-XVIII (Slot)

40, 117, 189

SONNETTEN, door HÉLÈNE SWARTH

279

STORM, door WILLEM DE WIJK

137

VIOLENBED, door ADWAITA

184

VISSER (TJIPKE), door CORNELIS
227
VETH, met portret en 8 andere illustratiën
naar werken van den Meester
ZOMERWIND, door HÉLÈNE SWARTH

399

ZONDAGMIDDAG, door ADWAITA

265

ZUID-NEDERLANDSCHE
394
GILDEHUIZEN (TWEE), door W. VAN
OS, met 2 illustratiën
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FLES (ETHA)
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GELDER (DR. H.E. VAN) ACHTTIENDE-EEUWSCHE
HOLLANDSCHE
PORCELEINEN

18, 90

GROENEVELT (ERNST) MICHELANGELO

400

HOOGEWERFF (DR. G.J.) PIERO DEI FRANCESCHI

153, 236

JAARSMA (D.TH.)

ANACHRONISME

401

KALFF (S.)
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321, 377

KERCKHOFF (EMILIE
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DE KUNSTACADEMIES TE 163
ROME EN HARE
DIRECTEUREN, I

KOSTER (EDWARD B.) PRINCESSEMUMMIE
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LIEDJE

393

LUNS (HUIB)

HENRI LEEUW †

369

MAAS-VAN DER MOER DE KUNSTCLOWNS
(AGNES)

266

MEESTER (JOHAN DE) DE VROUW AAN HET
VENSTER

185

NIJLEN (JAN VAN)

331

HET BEELD
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OS (W. VAN)

TWEE
ZUID-NEDERLANDSCHE
GILDEHUIZEN

394

OTTEN (P.)

EEN COMPONIST-DIRIGENT 66

OTTEN (P.)

DE ZIEKE

208

PRINS (JAN)

FERGUUT

113

PRINS (JAN)

NOG IN DEN AVOND

115

RITTER JR. (MR. P.H.)

HET LAND VAN WIND EN 33, 257
WATER

ROBBERS (HERMAN)

SINT-ELMSVUUR

40, 117, 189

ROVANNO (MARIE DE) HERINNERING

67

ROVANNO (MARIE DE) ZANG VAN ONMACHT

209

RUTTERS (HERMAN)

STEPHAN PáRTOS

225

SCHMITZ (MARIE)

IK ZOEK DE RUST

332

STEENEN (FRANK
IMMANUEL VAN)

JEANNINE

56

STOLK (BERTHA)

ANGORA

349

SWARTH (HÉLÈNE)

SONNETTEN

279

SWARTH (HÉLÈNE)

ZOMERWIND

399

TEISSEN (E.H.)

BEDWELMING

277

TIELROOIJ-DE
GRUIJTER (C.)

PENETRATIE

329

VETH (CORNELIS)

TJIPKE VISSER

227

VIOLA (MARIA)

COBA RITSEMA

81

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

FERDINAND HODLER

297

WAALS (LAURENS
VAN DER)

BLOESEMS

398

WASCH (KAREL)

DE ONTMOETING

131

WIJK (WILLEM DE)

NA DEN REGEN

354

WIJK (WILLEM DE)

STORM

137

ZILCKEN (PH.)

RODIN'S GRAPHISCH WERK 26

ZWART (P,)

KUNST OP DE JAARBEURS 316
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IV

Inhoud van de kroniek.

ACADEMIE (HET VIJFTIGJARIG
BESTAAN DER), door C.V.
ADAMSE (M.) IN PICTURA TE
DORDRECHT, door A.O., met 2
illustratiën

Bladz.
366
220

ADRIANI-HOVY (MEVROUW E.) BIJ 293
WALRECHT, DEN HAAG, door H.V.
BAKELS (R.S.) BIJ DE
364
MAATSCHAPPIJ VAN BEELDENDE
KUNSTEN, door C.V., met 3 illustratiën
BERG (ELSA) BIJ WALRECHT, DEN 368
HAAG, door H.V.
BOEKBESPREKING, door H.R., R.W.P. 66, 139, 211, 283, 355 427
JR., C.E., C.V. en H.V., met 8 illustr.
DAM VAN ISSELT (LUCIE VAN) IN 75
PICTURA TE DORDRECHT, door A.O.,
met 2 illustratiën
DEGOUVE DE NUNCQUES BIJ
WALRECHT, DEN HAAG, door H.V.

152

DONA (J.) BIJ WALRECHT, DEN
HAAG, door H.V.

79

DUIJL-SCHWARTZE † (THÉRÈSE
144
VAN), 1852-1918, door R.W.P. JR., met
zelfportret
EDELSMEEDWERK (OUD EN
436
NIEUW) IN DE MAATSCHAPPIJ VAN
BEELDENDE KUNSTEN TE
AMSTERDAM, door R.W.P. JR.
GESTEL (LEO) IN DEN
HOLLANDSCHEN
KUNSTENAARSKRING TE
AMSTERDAM, door J.S.

292

GRAPHISCHE KUNST
296
(TENTOONSTELLING VAN WERKEN
DER LEDEN VAN DE VEREENIGING
TOT BEVORDERING DER), door
R.W.P. JR.
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GRAUSS (G.H.) IN DE KUNSTZAAL 77
‘DE BIJENKORF’ TE AMSTERDAM,
door C.V.
HEM (VAN DER) IN ARTI (VROEGER 79
HOLLANDO-BELGE) DEN HAAG,
door H.V.
KRING (NED.) VAN
BEELDHOUWERS, door C.V.

223

KUYKEN (CLOISSONNÉ-PANEELEN 80
DOOR M.C.), door H.V.
LARSSON (CARL), EEN AFSCHEID, 223
door R.W.P. JR., met 1 illustratie
MONUMENT (HET) DER BELGEN OP 148
DEN AMERSFOORTSCHEN BERG,
door Ir A. BOEKEN, met 2 illustratiën
ONBEWUSTE UITINGEN EN
TRANCE-KUNST, door C.V.

151

ROODE-HEYERMANS (MARIE DE) 363
IN HET STEDELIJK MUSEUM, door
C.V.
SMEDEN (DE) IN HET STEDELIJK
MUSEUM, door C.V.

78

SMET (GUSTAVE DE) EN JULES
439
VERMEIRE IN DE KUNSTZAAL ‘DE
BIJENKORF’ TE AMSTERDAM, door
C.V.
STOK (G.A.H. VAN DER) BIJ
GIDDING & ZOON, door A.O., met 2
illustratiën

361

STORM VAN 'S GRAVESANDE (JHR. 367
MR. C.N.) BIJ BIESING, DEN HAAG,
door H.V.
SIJS (MAURICE) IN DE
KUNSTHANDEL GLASHAVEN TE
ROTTERDAM, door A.O., met 2
illustratiën

437

TIMMERMANS (FELIX) ALS
TEEKENAAR, door C.V.

219

TOOROP
145
(EERE-TENTOONSTELLING) BIJ
KLEYKAMP, DEN HAAG, door H.V.,
met 3 illustr.
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TOOROP (CHARLEY) BIJ
WALRECHT, DEN HAAG, door H.V.

222

WAGNER (WILHELM), door A.O.

78

WENCKEBACH (L.O.) EN REIJER
74
STOLK BIJ D'AUDRETSCH, door H.V.,
met 1 illustratie
WILLIGEN (MEJ. C.A. VAN DER) EN 222
KAMERLINGH ONNES JR. IN DE
MAATSCHAPPIJ VOOR BEELDENDE
KUNSTEN, door C.V.
ZANDLEVEN BIJ GERBRANDS TE
UTRECHT, door C.v.H., met 2
illustratiën

293

Buiten-tekstplaten.

REMBRANDT'S ZELFPORTRET
(OMSTREEKS 1657) IN HET HOFMUSEUM
TE WEENEN
ALKMAAR - WAAG,

Tegenover bladz.
1

33

OORSPRONKELIJKE LITHO, DOOR

P. VAN

ALFF
‘IN GEDACHTE’, NAAR DE SCHILDERIJ 81
VAN COBA RITSEMA, EIGENDOM VAN DEN
HEER D. BRAND TE DORDRECHT
PIERO DE'FRANCESCHI, ‘MADONNA 153
DELLA MISERICORDIA’
(MIDDENPANEEL) SAN SEPOLCRO
DE JONGE HONGAARSCHE VIOLIST 225
STEPHAN PÁRTOS; NAAR EEN
KRIJTTEEKENING VAN GEORG RUETER
EDAM - SPEELTOREN,

257

OORSPRONKELIJKE LITHO DOOR
ALFF

P. VAN

FERDINAND HODLER, ‘LE
BANQUET DES GYMNASTES’
(KUNSTENAARSHUIS TE ZÜRICH)

297

UILEN, OORSPRONKELIJKE HOUTSNEDE 369
DOOR HENRI LEEUW
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t.o. 1

REMBRANDTS ZELFPORTRET (OMSTREEKS

1657) IN HET HOFMUSEUM TE WEENEN.
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Rembrandt's boedelafstand
door jhr. mr. J.F. Backer.
Geschreven in opdracht van Bestuurderen der Stichting Rembrandt-Huis
te Amsterdam. 1918.*)
Rembrandt en Saskia zijn te St. Anna Parochie in Friesland, in 1634 getrouwd in
gemeenschap van goederen, zoodat bij overlijden de overlevende de helft des boedels
in eigendom zou behouden.
Saskia heeft weinige dagen vóór haar dood, den 5den Juni 1642 te Amsterdam,
ten overstaan van Notaris Mr. Pieter Barcman, met de beste bedoelingen voor
Rembrandt's belangen, een testament gemaakt, welks inhoud voor dezen echter groote
moeilijkheden heeft opgeleverd. (Urk. 93). Zij stelde haar zoon Titus, wiens wettelijk
erfdeel volgens het toen geldende recht 1/3 zoude hebben bedragen van het versterf,
dus 1/3 van de helft des boedels, tot erfgenaam van het geheele deel waarover zij
kon beschikken, dus van de helft der gemeenschap, waarvan zij echter het
vruchtgebruik aan Rembrandt gaf, tot zijn hertrouwen, of tot zijn overlijden.
Mocht Titus overlijden, zonder nakomelingen, dan zou Rembrandt van hem erven,
het volledig bezit van diens erfenis hebben, en daarmede mogen handelen naar
welgevallen. Indien Rembrandt in dat geval hertrouwd of reeds overleden mocht
zijn, dan zou de helft van zijn gansche bezit overgaan aan zijn eigen bloedverwanten,
en de andere helft aan Hiskia van Uijlenburgh, de zuster van Saskia, sedert 5 Januari
1642 Weduwe van Gerrit van Loo, Secretaris van het Bildt in Friesland, uit wiens
woning de erflaatster indertijd met Rembrandt was getrouwd.
Rembrandt werd tevens ontslagen van zijn verplichting, om aan zijn zoon Titus
diens erfdeel uit te keeren bij zijn meerderjarigheid, of bij eerder huwelijk, doch hij
zou dan kunnen volstaan met eene dotatie. Rembrandt was dus alleen verplicht, om
Titus op te voeden, - hij was eigenaar van de helft van het vroegere gemeenschappelijk
bezit, en had het vruchtgebruik van de andere helft, die aan Titus in eigendom
toebehoorde.
Rembrandt werd bovendien vrijgesteld van de verplichting, om een inventaris des
boedels op te maken, en de bemoeiingen te dien aanzien van de Weeskamer, waren
door Saskia ter zijde gesteld.
Het opmaken van een inventaris was ook te Amsterdam een regel, die door iederen
voogd in acht genomen moest worden. Het was echter altijd geoorloofd vrijstelling
daarvan aan de verwanten te verzoeken. Hunne toestemming moest evenwel door
het College van Weesmeesters bekrachtigd worden. Ook had de langstlevende der
ouders het recht, om bij dispensatie van het opmaken van een inventaris, het actief
zelf te bepalen, mits hij daarbij op zich nam, om bij meerderjarigheid of eerder
huwelijk van zijn minderjarig kind, aan dezen een zekere geldsom uit te keeren,
waardoor hij wel het voorrecht had in den ongedeelden boedel te blijven zitten, doch
dan bleven ook alle schulden ten zijnen laste. (Zie Mr. N. de Roever Azn.: de
Amsterdamsche Weeskamer, 1878, bl. 46. 48.)
*) Dit opstel vormt het 1e Hoofdstuk van een werk, dat voor den druk gereed ligt, doch
waarvan de afzonderlijke uitgave door de Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier’ tot later
moest worden uitgesteld.
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Klaarblijkelijk heeft dit alles dan ook plaats gehad. Den 17den December 1642
werd Saskia's testament ter Weeskamer overlegd, en beslisten de Weesmeesters dat
‘Rembrant van Rhijn, de weduwenaar vermach te blijven sitten in den geheelen
boedel, sonder bewijs te doen.’
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Vermeld wordt tevens, dat Hendrick Uijlenburgh, waarschijnlijk de eenige verwant
te Amsterdam aanwezig, daarmede instemde. (Urk. 97).
Was dus Rembrandt's rechtsverhouding tot den gemeenschappelijken boedel,
volgens het toen geldende recht, geheel regelmatig, toch was er niets geschied, waaruit
kon blijken, hoe groot Titus' erfenis eigenlijk wel was. Waren Rembrandt's zaken
voortdurend vóór den wind gegaan, dan had dit zeker geen bezwaar opgeleverd, maar
het schijnt, dat zich reeds in 1647 sporen van achteruitgang vertoonden, en dat
Rembrandt, volgens de eigenaardige uitdrukking van Hugo de Groot tot de
‘Agteruijt-vaerders’ behoorde, een toestand die door de lieden aan wal gemakkelijk
wordt opgemerkt, door den schipper aan boord echter gemeenlijk eerst als het te laat
is.
Op dat tijdstip nu, begonnen de verwanten van Saskia in het belang van den
minderjarige aan te dringen op eene inventariseering, (Urk. 256. § 5) wellicht onder
bedreiging met verzoek tot onder curateele stelling, wegens verkwisting. Op advies
van den toenmaals zeer bekenden Advocaat Mr. Pieter Cloeck (1589-1667; Elias No.
155,) wonende op het Singel bij de Bergstraat, ‘int vergult Asch-Tonnetje, naast de
Dolphijn,’ een buurman dus van Frans Banningh Cocq, den Kapitein op Rembrandt's
Nachtwacht, trachtte Rembrandt nog in hetzelfde jaar 1647, verklaringen van
verschillende personen bijeen te brengen, om een inventaris samen te stellen van den
gemeenschappelijken boedel, gelijk die zich bij Saskia's overlijden, vijf jaren vroeger,
had bevonden.
Rembrandt heeft omstreeks 1658/1659, ten verzoeke van Titus' voogd Louys
Crayers, vóór den Notaris Listingh te Amsterdam, daaromtrent eene verklaring
afgelegd (Urk. 202), die tot ons is gekomen, doch de daarbij aangehechte inventaris
is verloren gegaan. Deze staat zoude een eind-bedrag van f 40,750 hebben opgeleverd.
- (Urk. 256. § 7).
Rembrandt schijnt echter de waarde van den gemeenschappelijken boedel wel te
hebben overschat. Immers zijn goede bekenden, de kunstkooper Lodewijck van
Ludick en Adriaen de Wees verklaarden den 16den Maart 1659 (Urk 212), mede op
verzoek van Titus' voogd, dat zij tusschen de jaren 1640 en 1650 ‘seer groote
familiariteijt’ met Rembrandt hadden gehad, en dat zij zijn bezit ‘aan papiere konsten,
rariteyten, antiquiteiten, medaliën ende seegewassen’ in diens woning schatten, op
een waarde van f 11,000, en die zijner schilderijen op f 6400, ‘beyde eer meerder als
minder,’ hetgeen gevoegd bij de waarde van het huis, te stellen op ongeveer f 13,000,
een totaal bedrag van slechts even f 30,000 zou hebben opgeleverd. Volgens het
kohier over den 200sten penning over 1657, werden Rembrandt's bezittingen voor
deze belasting geschat op f 11,000 (Urk. 176).
Nog twee andere zeer goede bekenden van Rembrandt en Saskia, de zilversmid
Jan van Loo, wonende in de Nes, en zijne huisvrouw Anna Huijberts legden toen
verklaringen af, omtrent Rembrandt's bezit (Urk. 203), en wisten te vertellen omtrent
allerlei fraaie zaken in diens woning, als snoeren parelen, diamanten oorhangers, een
ring met een grooten diamant, ‘een kerckboeck met gout beslach,’ van groote zilveren
banketschalen, een zilveren schotel, en een zilveren schenkkan, zonder zich echter
omtrent de waarde van al die dingen uit te laten. Zij zijn met Rembrandt steeds goede
vrienden gebleven: Rembrandt's zoon Titus, en het dochtertje van den zilversmid
van Loo, die beiden van gelijken leeftijd waren, zijn in Februari 1668 met elkander
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getrouwd. Bij testament van 6 Februari 1666, legateerde Anna Huijberts aan haar
dochter Magdalena van Loo, haar portret; ‘geschildert door Rembrant van Rein.’
(O.H. 1910 bl. 6.)
Rembrandt moest er echter in zijne omstandigheden dringend voor zorgen, dat hij
den volledigen eigendom verkreeg van zijn huis, in Januari 1639 door hem gekocht
voor
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f 13,000 (Urk. 64), en waarvan de betaling, voor ¼ hem in termijnen was toegestaan,
en voor het overige ¾ gedeelte binnen 5 of 6 jaren, met bijbetaling van 5% rente
over het nog verschuldigde. Rembrandt was echter zeer ten achteren gebleven met
zijn betalingen.

DR. CORNELIS WITSEN. (1605-1669)
SIMON VAN HOORN (1613-1667)
ROELOF BICKER. (1611-1653)
GERRIT REYNST. (1599-1658).
DE OVERLIEDEN VAN DEN KLOVENIERS-DOELEN TE AMSTERDAM DOOR BARTHOLOMEUS VAN DER
HELST 1655.

Het huis behoorde tot den onverdeelden boedel van de erfgenamen van den
vroegeren eigenaar, en deze zaak was voor hen eene zeer groote bron van
moeilijkheden gebleven. Immers bij wanbetaling konden zij zich het goed maar niet
toeëigenen, en het beding van onherroepelijke volmacht tot openbaren verkoop, dat
in een dergelijk geval, in den tegenwoordigen tijd, de verkoopers had kunnen helpen,
was niet gemaakt. Rembrandt was intusschen, in Januari 1653, nog f 7000 schuldig
aan kooppenningen; hij had zelfs sedert 1 November 1649 de renten niet meer
aangezuiverd, en dan hadden de erfgenamen nog een deel der belastingen op de
huurwaarde, over 1650, 1651 en 1652, voor Rembrandt betaald (O.H. 1916 bl. 68.)
Rembrandt zijnerzijds had echter ook niet den vollen eigendom van het huis, want
hij had daarvan nog geen, ‘kwijtschelding’ verkregen. Kwijtschelding was een
handeling ten overstaan van schepenen, waardoor de nieuwe eigenaar het volledig
zakelijk recht van eigendom verkreeg van het onroerende goed, zoodat hij het eerst
daarna kon verkoopen, of met hypotheek bezwaren.
Deze zaak moest dus noodzakelijk geregeld worden, en Rembrandt's belang bracht
mede, daartoe krachtig mede te werken. Zijnerzijds nam hij dus op zich de afbetaling
te doen, en de erfgenamen hunnerzijds, om hem ‘de kwijtschelding’ te verschaffen.
Den 8sten Januari 1653 verscheen Rembrandt daartoe met zijn beide borgen voor
Schepenen, en ook de erfgenamen, waarbij de laatsten verklaarden de koopsom
ontvangen te hebben en de door Rembrandt
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gestelde borgen van hunne verplichting te ontslaan (Urk. 140).
Alles schijnt in-der-minne te zijn toegegaan.
Drie dagen later, den 11den Januari 1653, deed een der erfgenamen van den
vroegeren huiseigenaar Christoffel Thijsz, door den Notaris Cornelis Tou aan
Rembrandt aanzeggen, dat de 40e en de 30e penning, d.w.z. de belasting verschuldigd
op den overgang van onroerend goed, door hem nog voor de helft moest worden
betaald; bij weigering zoude echter dit bedrag door Thijsz. worden voorgeschoten,
en door hem wel worden terug ontvangen, zoodra de acte van Kwijtschelding zoude
zijn opgemaakt.
Rembrandt gaf dan ook eerst twee dagen later, den Notaris Tou ten antwoord,
reeds met den borg Dirck Dircksz. Grijp over het maken eener kopie der acte van
Kwijtschelding te hebben gesproken, en over drie à vier dagen een definitief antwoord
te zullen geven.
Deze aanzegging werd onlangs door Dr. A. Bredius in de protocollen van den
Notaris Tou te Amsterdam aangetroffen, en welwillend ter onzer beschikking gesteld.
De acte van Kwijtschelding, die men gewoonlijk een Schepen-kennis of
opdrachtbrief noemde, moest zooals toen gebruikelijk was, op perkament worden
overgeschreven, en voorzien worden van de afhangende zegels der beide Schepenen,
waarmede natuurlijk eenige tijd gemoeid was.
Christoffel Thijsz., heeft daarop zijne nota opgemaakt tot een bedrag van f. 8470-16
st. waarin begrepen was de helft der overgangsrechten, waarvan hierboven sprake
is geweest (Urk. 142), en deze door den Notaris van der Piet, den 4en Februari 1653
aan Rembrandt laten aanbieden ter betaling, met aanzegging, dat het bezegelde stuk
reeds gereed was, en daarnevens overgegeven zou worden (Urk. 143).
Rembrandt had ongeveer acht dagen te voren, den 29sten Januari 1653 van Dr.
Cornelis Witsen (1605-1669) een bedrag van f 4180, renteloos en voor één jaar, ter
leen gekregen (Urk 176; Elias No. 148). Hij kende hem waarschijnlijk als lid van den
Kloveniers doelen, waarvoor Rembrandt in-der-tijd ‘de Nachtwacht’ had geschilderd.
Witsen heeft zich tegenover Rembrandt zeer royaal betoond, zijn persoon en karakter
heeft hij blijkbaar gewaardeerd.
Enkele dagen na zijn onbaatzuchtig voorschot, den 3den Februari 1653, mocht hij
de hoogste trap der Regeeringsladder bestijgen, door zijne verkiezing, voor de eerste
maal, tot Burgemeester van Amsterdam. Zijn joviale trekken zijn ons bekend gebleven,
als Kapitein van den Schutters maaltijd op het Vrede-feest van 1648, door
Bartholomeus van der Helst, en in 1655 als ‘Overman van den Kloveniersdoelen aan
het Oestermaal,’ door denzelfden schilder, met zijne collega's in die Bestuursfunctie:
Simon van Hoorn, Roelof Bicker en Gerrit Reijnst. Bij de schilders-keuze zal de
laatstgemelde, die eene uitgebreide kunstverzameling bezat, en voor een kunstkenner
doorging, wel den doorslag hebben gegeven. Helder schilderen kwam toen weer op
de baan, zooals Houbraken mededeelt (II. bladz. 21).
Rembrandt had dus ongeveer de helft van het benoodigde bedrag ontvangen, en
hij kon zich ter goeder trouw verzekerd hebben gehouden, dat hij van andere goede
vrienden, binnen korten tijd, het restant ter leen zoude krijgen. Hij zocht dus tegenover
den Notaris van der Piet bij de aanbieding der nota eenig uitstel, en gaf als uitvlucht
ten antwoord: ‘eerst den opdracht brief te moeten hebben, aleer te betalen’ (Urk 143).
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Kort daarop, den 7den Maart 1653, leende Rembrandt f 1000, eveneens renteloos,
van Jan Six (1618-1700) waarvoor de kunstkooper Lodewijk van Ludick borg bleef
(Urk 178). Six was toen nog buiten elke stedelijke betrekking, en hij woonde
ongetrouwd bij zijne moeder, ‘de Wed Sicx,’ in de Blauwe Arend op den
Kloveniersburgwal (nu No. 103; F. Lugt. 2e uitg. bl. 33). Zijn vermaard portret,
bekend als ‘de man met den rooden
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JAN SIX, HEER VAN WIMMERSUM EN VROMADE (1618-1700). TEEKENING DOOR REMBRANDT; EERSTE
GEDACHTE VOOR HET PORTRET: “DE MAN MET DEN ROODEN MANTEL” 1604. VERZAMELING SIX.
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mantel,’ dat zich nog steeds in het familie bezit bevindt, zou Rembrandt in het
volgende jaar 1654 schilderen.
Den 14den Maart 1653 leende Rembrandt bovendien, ten overstaan van Schepenen,
een bedrag van f 4000 a 5% voor één jaar, doch met verband, ook op zijn onroerend
goed van Isaac van Hersbeecq (Urk. 146: jcto 187), zoodat Rembrandt nu in staat
was om het restant der koopsom te betalen. Vermoedelijk is dit kort daarop geschied,
en zijn de erfgenamen van den vroegeren huiseigenaar ten hunnen genoegen voldaan.
Dit schijnt ten minste het geval te zijn geweest met één hunner, de reeds genoemde
Christoffel Thijsz. Immers deze verleende aan Rembrandt bijna twee jaren later, den
10den December 1654 eene jaarlijksche losrente op Rembrandt's huis, van f 52-11
st. 4 penn, die telkens op 8 November moest betaald worden, en die ten allen tijde
door Rembrandt kon afgelost worden met de hoofdsom ad f 1168-4 st. (Urk. 160).
Dit zakelijk recht op het onroerend goed heeft Christoffel Thijsz. kort daarna, en
onder borgstelling, overgedragen aan den minderjarigen Nanning Cloeck (1642-1702),
die onder voogdij stond van het College van Weesmeesteren te Amsterdam.
Waarschijnlijk was deze de zoon zijner zuster Catharina Thijse, weduwe van Dr.
Allard Cloeck (1588-1641; Elias No. 128) Schepen en Raad te Amsterdam. De rente
heeft Rembrandt in November 1656 en 1657, zooals later bleek, niet betaald; bij de
afrekening van het huis, toen dit later verkocht was, zijn echter de hoofdsom en de
interessen ten volle voldaan.
Waarschijnlijk heeft Rembrandt nog in 1654, het voornemen gehad zijn huis in
den St. Anthoniesbreestraat te verkoopen, en een eenvoudiger woning te betrekken.
Den 25sten December 1655 (Urk. 163) verscheen hij voor den Notaris J. Molengraaff
te Amsterdam, om te verklaren, dat hij ongeveer één jaar geleden van Otto van
Cattenburch, Burgemeester van Vianen, een huis had gekocht, in de Nieuwe
Hoogstraat, tegenover het tegenwoordige Oost-Indische Huis, dus vermoedelijk een
der hoekhuizen aan de andere zijde van den Kloveniersburgwal, toen bewoond door
den portretschilder Hercules Sanders (± 1606 - na 1663), voor f 4000 in baar geld,
en bovendien f 3000 in schilderijen en prenten, volgens nadere taxatie. De koop is
niet doorgegaan, maar deze wekt toch het gegrond vermoeden, dat Rembrandt ernstig
gepoogd heeft zijne zaken te regelen. Ook in deze zaak hebben Abraham Francen
en Lodewijk van Ludick aan Rembrandt bijstand verleend. Zij hadden belangrijke
schuldvorderingen en waren van Rembrandt's finantieele omstandigheden dus geheel
op de hoogte, doch konden, desniettegenstaande, later nog goede regelingen met
Rembrandt treffen.
Vermoedelijk op grond van den gemaakten inventaris, en het nu volledig
eigendomsrecht van zijn huis, heeft Rembrandt vervolgens, en het was geen gelukkig
advies, dat hem tot die daad heeft gebracht, den 17den Mei 1656 voor het College
van Weesmeesteren verklaard, dat hij den eigendom van het huis, deel der
gemeenschap, aan zijn zoon Titus overdroeg (bewesen,) waarbij hij echter alle
schulden op zich nam. - De daarvan opgemaakte ‘Kwijtschelding’ heeft later Titus'
voogd, Jan Verwout, met zijne afrekening aan zijnen opvolger in de voogdij, Louys
Craijers overhandigd (Urk. 166).
Rembrandt verkeerde echter op dat tijdstip in een zeer slechten finantieelen
toestand. Veel schulden stonden tegenover zijn ontegenzeggelijk kostbaar bezit,
waarvan hij echter de waarde in den destijds slechten algemeen-economischen
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toestand overschatte. Deze Weeskamer-handeling is de directe oorzaak geweest der
moeilijkheden, die Rembrandt vervolgens heeft ondervonden, omdat zij aanvankelijk
bij zijn schuldeischers het vermoeden kan opgewekt hebben, dat zij geschied was
ter bedriegelijke verkorting hunner rechten, zoo-
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HET VROEGERE STADHUIS TE AMSTERDAM, KONINKLIJK PALEIS TE AMSTERDAM.
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dat zij daarin allicht aanleiding hebben gevonden, om hem te bedreigen met gijzeling.
Dr. A. Bredius en Mr. N. de Roever hebben in het tijdschrift Oud-Holland, 1885,
een voortreffelijk overzicht gegeven van de moeielijkheden waarin Rembrandt destijds
verkeerde, doch moesten op dit punt aangekomen, toen nog mededeelen, dat op een
geheel onverklaarbare wijze, in Juli 1656, een inventaris van Rembrandt's boedel is
opgemaakt, en dat daarover een Curator werd benoemd.
Het vermoeden van een faillissement lag toen voor de hand; men heeft zelfs op
smalende wijze, later van Rembrandt als van een bankroetier gesproken, alsof hij
zich ooit aan strafbare feiten, in verband met zijn finantieele moeilijkheden, zou
hebben schuldig gemaakt, - alles ongetwijfeld zeer ten nadeele van zijn eer en goeden
naam. Men verloor daarbij uit het oog, dat Rembrandt nimmer in den toestand heeft
verkeerd van ophouden met betalen, zoodat dit noodzakelijk element van het
rechtsbegrip faillissement zelfs heeft ontbroken.
Immers terstond opvorderbare schulden met een bepaalden vervaldag, - wij denken
hier aan accepten of ander wisselpapier, die van nonbetaling zouden zijn geprotesteerd,
waren niet aanwezig, de belastingen waren, - zij het ook deels door anderen, ten
behoeve van Rembrandt behoorlijk voldaan, terwijl huiselijke schulden, die
gewoonlijk in dergelijke gevallen het luidruchtigst opklinken, in den boedel niet
alleen niet zijn gevonden, doch wel een vrij belangrijk bedrag aan contant geld. Geen
schuldeischer had zich met recht, op feiten of omstandigheden kunnen beroepen,
waaruit afgeleid zou kunnen zijn, dat Rembrandt toen zijne betalingen had gestaakt,
en mitsdien behoorde te worden verklaard in staat van faillissement. Een daartoe
strekkend verzoek zou toen zeker niet zijn toegewezen, omdat wel is waar kon
aangetoond worden, dat Rembrandt belangrijke bedragen schuldig was, doch niet,
dat hij deswegens zijne betalingen had gestaakt.
Dit vraagstuk, en de vroeger ontbrekende schakel werden echter op gelukkige
wijze opgehelderd en aangevuld, door het vinden in 1913 van een document in het
archief van den Hoogen Raad te 's Gravenhage, waarvan de strekking Rembrandt
niet alleen rehabilileert in onze oogen, maar tevens aantoont, dat zijn schuldeischers
met meer waardeering over hem dachten, dan men eertijds meende te moeten
aannemen; voor een deel hebben zij zich later, zelfs zijn betrouwbare vrienden
betoond.
De acte werd gevonden in 1913 door Jhr. D. Rutgers van Rozenburg, en in het
tijdschrift Oud-Holland van dat jaar door Dr. A. Bredius openbaar gemaakt. Wij
laten dit stuk hier nogmaals volgen, omdat aan Dr. Bredius door nauwkeurige
vergelijking onlangs gebleken is, dat één naam in het oorspronkelijke niet juist was
afgeschreven, en eene herhaling dus niet overbodig is.Aen de hooghe Overicheijt.
Geeft reverentelijck te kennen Rembrandt van Rijn woonende tot Amsterdam, dat
hij suppliant door verliesen geleden in de negotie, alsmede schaden ende verliesen
bij der Zee in soodanigen ongelegentheijt is geraeckt, dat hem niet mogelijck is sijne
Crediteuren te voldoen, ende alsoo deselve zijne Crediteuren, met naemen d'Heer
Burgem. Cornelis Witsen, Isaacq van Hersbeecq, Mr. Daniel Francen, Gerbrant
Ornia, Hiskia van Vuylenburch, Geert Dircx, Gerrit Boelissen ende andere, wel
behoorden daerop reguardt te nemen; is het echter sulcx, dat hij werdt gedreijcht van
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deselve te sullen werden overvallen, oirsaecke waeromme hij suppliant genootsaeckt
is zich te adresseren aen UE: H: Overicheijt, oytmoedelick versouckende brieven
van cessie, met committimus aen den Gerechte van Amsterdam, d'welck doende etc.
(w.g.) N. Geltsack 1656.
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Bovenstaand archiefstuk is Rembrandt's verzoek, door een procureur onderteekend,
om tot gerechtelijken boedelafstand te worden toegelaten. In Rembrandt's
omstandigheden was dit zijn eenige uitweg, want deze maakten het hem toen
onmogelijk, naar het destijds geldende recht, om een onderhandsch accoord met zijn
schuldeischers aan te gaan, ten einde uytstel (Surséance van betaling), of
kwijtschelding van betaling van hen te verkrijgen. Immers zoo leert Hugo de Groot
‘quijtscheldinge van de geheele schuld, ofte een deel van dien, oock alle uijtstellen
gegeven aan agter-uijtvaerders, zijn nietig, als schadelijk sijnde de gemeene
wel-vaert.’ (Inleijdinge III deel 41).

ICARUS, BEELDHOUWWERK DOOR ARTUS QUELLINUS, GEPLAATST BOVEN DE DEUR DER DESOLATE
BOEDELSKAMER, IE HET VROEGERE STADHUIS TE AMSTERDAM, KONINKLIJK PALEIS TE AMSTERDAM.

Gerechtelijke boedelafstand, in latere jaren in het Wetboek van Burgerlijke
rechtsvordering geregeld, was eene gunst, die aan ongelukkige en ter goeder trouw
zijnde schuldenaars kon worden verleend, waarbij het dezen veroorloofd werd, met
medewerking hunner schuldeischers, en na goedkeuring door het openbaar gezag,
om tot behoud van hun persoonlijke vrijheid, de opbrengst van alle hunne goederen
gerechtelijk aan hunne schuldeischers af te staan, waartegenover echter het noodige
levensonderhoud aan den schuldenaar werd verzekerd.
Tot de invoering der Faillissementswet, den 1sten September 1896, heeft de
gerechtelijke boedelafstand in Nederland gegolden.
Reeds in Rembrandt's tijd bestond de gerechtelijke boedelafstand. Ook toen vond
dit rechts-instituut zijn grond in eene overeenkomst van den ongelukkigen
schuldenaar, die ter goedertrouw was, met zijn schuldeischers. Na goedkeuring door
het
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openbaar gezag werd de schuldenaar, tegen afstand van al zijn goederen, daardoor
ontlast van de dadelijke betaling van schulden, die de opbrengst van zijn bezittingen
te boven gingen, waartegenover hem het noodige levensonderhoud werd verzekerd.
Dit karakter had gerechtelijke boedelafstand reeds in Rembrandt's tijd, al waren de
vormen anders geregeld.
Hugo de Groot legt het uit, in zijn in 1631 verschenen voortreffelijk leerboek:
‘Inleidinghe tot de Hollantsche Regtsgeleertheijt’ (Boek III deel 51). Hij noemt het
een ‘Weldaed van de Hooge overheijt’, die alleen door den Hoogen Raet te 's
Gravenhage kon worden verleend, na het advies te hebben ingewonnen van het
Bestuur der stad waar de verzoeker woonde. Deze ‘weldaed’ kon reeds toen,
uitsluitend aan ongelukkige en ter goeder trouw zijnde schuldenaren worden verleend.
De geleerde schrijver noemt een aantal voorbeelden van personen, die niet aan de
vereischten geacht werden te voldoen, als ‘die vertrocken zijn en goederen hebben
medegenomen, of zij die ontrouwelijk hebben gehandeld, of door misdaad in schulden
zijn geraakt, of de schuld ontkend hebben, of om te ontgaan de voldoening van een
daad, die in hun macht is, en zelfs ook kwade belasting betalers.’ Deze allen, zoo
leert hij, mochten niet tot gerechtelijken boedelafstand worden toegelaten. Daarbij
noemt hij de elementen op, waaraan verder moest worden voldaan.
De schuldenaar moest vóór de uitspraak van den Hoogen Raad, een inventaris
opmaken van zijn boedel, met vermelding van zijn schulden en uitstaande vorderingen,
en vervolgens de rampen en tegenspoeden opgeven die tot zijn schuldenlast hadden
geleid, opdat daaruit zijn goede trouw zou kunnen blijken. Verder moest hij dan eene
verklaring afleggen, niets te hebben verborgen of verzwegen. De schuldeischers
moesten vervolgens met den verzoeker worden opgeroepen, om ter zijner woonplaatse
te worden gehoord over het verzoek tot boedelafstand, om dat te kunnen bestrijden,
en over de benoeming van eenen Curator; allen konden, indien zij dit wenschten,
een afschrift krijgen van het request, en van de verklaring van den schuldenaar, die
in het openbaar werden aangeplakt.
De geheele toedracht der zaak wordt nu volkomen duidelijk.
In den aanvang van Juli 1656 dient Rembrandt zijn request bij den Hoogen Raad
te 's Gravenhage in, en hij geeft als directe oorzaak zijner schulden op: ‘verliesen in
de negotie, alsmede schade ende verliesen bij der Zee’; hij noemt zijn voornaamste
schuldeischers met namen, en zegt dat er nog anderen zijn, die zijn ongeluk kunnen
beoordeelen; ‘dat hij wert gedreicht van deselve te zullen worden overvallen’, en
daarom genoodzaakt is te verzoeken ‘brieven van cessie.’
Den 14den Juli 1656 verzocht daarop de Hooge Raad te 's Gravenhage om advies
aan Burgemeesteren van Amsterdam. Dezen gaven hiervan kennis aan de Desolate
Boedelskamer aldaar, een in 1643 opgericht College, waarvan de ‘Instructie’ den
6den Nov. 1643 is gepubliceerd, welke in hare bepalingen het Algemeene Recht wel
is waar alleen aanvulde, doch daardoor in Amsterdam de grondslag is geweest van
een vast en regelmatig faillitenrecht.
Zij is op keurige wijze gedrukt, en met vignetten versierd, voor 't eerst uitgegeven
door Gerrit Rooseboom (1568-1644), Oud-Secretaris der Stad, bij Gerrit Jansz.,
Boekverkooper op den hoek van de Oude Doelenstraat, in den Engel, 1644, in het
‘Recueil van verscheijden keuren en Costumen van Amsterdam’.
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Mr. G. Moll heeft in 1879, ‘de Desolate Boedelskamer van Amsterdam’ tot het
onderwerp van zijn dissertatie gekozen, en wij zijn door hare degelijke bewerking
in staat gesteld, om vele bizonderheden voor dit opstel daaraan te ontleenen.
Het College van Commissarissen der De-
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solate Boedelskamer bestond uit twee Oud-Schepenen, en drie andere personen ‘sich
de coopmanschap verstaende’. In 1656 waren leden van het College: Mr. Coenraad
Burgh (1619-1699) Oud Schepen, wonende op den Kloveniersburgwal, ‘in het gulden
Heck’, bij de Nieuwmarkt; Nicolaas Pancras (1622-1678), ook Oud Schepen, op den
Nieuwendijk; Mr. Pelgrom ten Grootenhuis (1618-1660), koopman op Spanje,
wonende in de Bethaniestraat; Dr. Joan van Hellemont (1616-1665), een
rechtsgeleerde, wonende op de Oude Turfmarkt, en eindelijk Nicolaes van Waveren
(1622-1684), toen nog ongetrouwd, en ons bekend als de Vaandrig met het witte
vaandel, op het Schutters-stuk door Govert Flinck 1648, nu in het Rijksmuseum.
Het College werd bijgestaan door eenen Secretaris, benoemd door Burgemeesteren.
In 1656 werd deze betrekking bekleed door Frans Bruijningh (1610-1684), een neef
van den gelijknamigen Vaandrig op het Schutterstuk door Claes Elias, 1645, nu in
het Rijksmuseum, voorstellende het Corporaelschap van Kapitein Jacob Rogh en
Luitenant Anthonij de Lange. De Secretaris genoot toen een tractement van f 300,
benevens mantelgeld en emolumenten. Deze laatsten waren vrij hoog; zoo trok hij,
evenals de Concierge, 5% van de opbrengst der meubelen en koopmanschappen, en
hij verrichtte verder zijne werkzaamheden volgens een tarief, dat in 1654, door
Commissarissen was vastgesteld, zoo b.v. voor het opmaken van een inventaris: f 8
daags, en voor alle kopiën: 12 stuivers per blad.
De Commissarissen vergaderden dagelijks op het Stadhuis, nu Koninklijk Paleis,
dat in 1655 in gebruik was genomen. Het voor hen bestemde vertrek, waarnevens
dat van den Secretaris was gelegen, bevond zich op de eerste verdieping, en vlak
daarboven had men nog eenige dienstvertrekken, alles aan de zijde van de Nieuwe
Kerk. Boven den ingang werd later marmeren beeldhouwwerk aangebracht, van de
hand van Artus Quellinus (1609-1668) voorstellende Icarus, die, naar de dichterlijke
voorstelling van Ovidius, met behulp van met bijen-was bevestigde vleugels, uit
Creta ontvlood, en toen hij te dicht bij de zon vloog, in zee stortte, en jammerlijk
verdronk. Daarboven bevindt zich een in marmer gebeitelde festoen, met eene
voorstelling van ratten bij een geopende geldkist, knagende aan onbetaalde rekeningen
en protesten. Als schoorsteenstuk vond men in de vergaderkamer van Commissarissen,
het aldaar nog steeds aanwezige groote schilderij (H. 1,69 Br. 1.985) door Thomas
de Keijser (1597-1667), van 1657, eene voorstelling van Odysseus die Nausikaä
aanspreekt, nadat hij naakt, als schipbreukeling was gered. (Zie J.O. Kronig:
Tijdschrift ‘Onze Kunst’ 1909 II bl. 125; Rud. Oldenbourg. 1911, No. 16).
Commissarissen der Desolate Boedelskamer waren belast met de regeling van alle
insolvente boedels. Zij stelden de Curatoren aan, die aan hun toezicht waren
onderworpen, en die in 't bizonder verplicht waren, om de in hun handen gekomen
gelden en geldswaarden, terstond bij de Boedelskamer te deponeeren. Commissarissen
spraken in eerste instantie recht over de vragen die zich voordeden, en wel in de
voornaamste plaats of de ingediende vorderingen, als concurrente, of als praeferente
moesten worden beschouwd.
Deze inrichting van het College lijkt ons vrij gelukkig voor de practische behoeften
van een koopstad, doch de toen geldende rechtsbepalingen hadden o.a. de aanspraken
der crediteuren, en de verdeeling van de opbrengst der boedels, op zeer gebrekkige
en ook onbillijke wijze geregeld. Het faillitenrecht verkeerde nog in zijn kindsheid.
Verificatie-vergaderingen, waarin de vorderingen worden aangebracht en zoo noodig
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betwist, werden niet gehouden, zoodat men in het onzekere verkeerde omtrent de
crediteuren, hun aantal, het bedrag en den aard hunner vorderingen. Commissarissen
regelden toen alles. Tegenwoordig
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moet ook een uitdeelingslijst worden opgemaakt, en ter kennis gebracht, opdat ieders
belang tot zijn recht kan komen, door het middel van verzet. Ook de algemeene
faillissements-onkosten worden omgeslagen, met uitzondering van hetgeen door
pand- of hypotheekhouders zelf is verkocht. Eerst indien dit alles vast staat, kan thans
tot de uitdeeling worden overgegaan.
In die dagen behoefde men echter niet te wachten tot alle gelden waren ingekomen.
Was er geld in kas, dan kon een schuldeischer zich direct aanmelden, om uitbetaling
zijner door Commissarissen goedgekeurde vordering te ontvangen, en hij behoefde
niet te wachten tot alle gelden des boedels waren ingekomen. Kwam er na de eerste
uitdeeling nog geld in, dan werd een tweede ‘repartitie’ gehouden, en zoo verder,
totdat de geheele opbrengst des boedels onder de crediteuren verdeeld was. Het eerst
werd het aandeel der praeferente schuldeischers bepaald, terwijl hetgeen er dan nog
over bleef, daarna, elk half jaar of eerder, ponds-pondsgewijs onder de concurrente
schuldeischers werd verdeeld, na aftrek der kosten.
Zoodra er zich dus geld in kas bevond, konden de crediteuren hunne gelden lichten,
mits stellende borgen voor de teruggave, indien er onverhoopt schuldeischers mochten
opkomen, die een beter recht hadden dan zij. (Moll. bl. 130). Waren er geen borgen
te vinden, dan werd het geld ook niet uitbetaald, hetgeen op den duur een voordeelig
zaakje voor de stad is geweest. Hans Bontemantel (II bl. 524) verhaalt, dat in Januari
1666 het bedrag daarvan tot f. 250,000 was aangegroeid.
Zoodra Commissarissen der Desolate Boedelskamer nu Rembrandt's verzoek om
boedelafstand hadden ontvangen, kwamen behalve de algemeene rechtsbepalingen,
ook art. II der Instructie in toepassing, het eenige artikel dat over boedelafstand
handelt.
Commissarissen moesten volgens deze bepalingen het verzoek aan Rembrandt's
schuldeischers bij exploit doen beteekenen, om te worden gehoord omtrent hun
belangen en over de benoeming van eenen Curator. Vervolgens moest iemand belast
worden, om den boedel ‘in bewarender handt’ te nemen. De middelen tot bewaring
des boedels waren toen nog aan de prudentie van Commissarissen overgelaten, voor het stellen van bewaarders bestond nog geen stellig voorschrift.
Vermoedelijk is Rembrandt zelf met de bewaring belast geweest; hij had in de
bijeenkomst van schuldeischers reeds de verklaring afgelegd, dat er niets verduisterd
of verzwegen was, en zijn belang bracht mede de waarheid daarvan ook te doen
blijken. - In de afrekening worden geen posten van bewaarloon gevonden. Bewaarders
genoten f 1: 5 st. per dag, en hadden een vast tractement. Waren de bewaarders buiten
dienst, dan werden zij gebruikt, om de te verkoopen goederen te schikken en te
sorteeren.
Rembrandt is tot de overdracht van zijn huis, Dec. 1660, daarin vermoedelijk
blijven wonen. In Maart 1658 stond in ‘het Voorhuys’ nog de eikenhouten kast met
linnengoed en sieradiën van Henderickje Stoffels, hetgeen het hier blijven bewonen
bevestigt. (Urk. 191).
Inmiddels moesten door Commissarissen de noodige inlichtingen worden
verzameld, omtrent ‘de deuchdelijkheijt van de cessie.’ Daarvan moesten zij een
rapport indienen aan Schepenen, die dit na goedkeuring overlegden aan
Burgemeesteren, welk rapport dan naar den Hoogen Raad te 's Gravenhage moest
worden verzonden. (Mr. G. Moll. bl. 125).
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Betrof het een geval van faillissement, dan waren Commissarissen verplicht terstond
tot inventarisatie over te gaan. Bij boedelafstand was dit echter niet voorgeschreven
en zoo heeft Rembrandt vermoedelijk uit eigenhoofde den inventaris zijns boedels
opgemaakt, dien hij volgens algemeene rechtsvoorschriften aan den Hoogen Raad
moest overleggen, vóór het ver-
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krijgen van boedelafstand, en waarvoor dus de gedwongen tusschenkomst van
Commissarissen der Desolate Boedelskamer ook niet noodig was. In het register
thans berustende in het archief van Amsterdam, waarin alle dergelijke inventarissen
in afschrift zijn opgenomen, wordt ook hier, zooals gewoonlijk, de opdracht van
Commissarissen om tot inventarisatie over te gaan niet vermeld, doch wel blijkt uit
den inhoud, dat bij een rondgang door het huis, op aanwijzing van Rembrandt zelven,
door een persoon met dergelijk werk vertrouwd, en waarschijnlijk door den Secretaris
der Desolate Boedelskamer, de inventaris den 25sten en 26sten Juli 1656 werd
opgemaakt.
In de afrekening des boedels (Urk. 176) komt voor, d.d. 26 Januari 1657, onder
het hoofd: ‘Rembrandt van Rijn is schuldich aen den Secretaris Bruijningh als pro
sijn rek. f. 16.’ Uit het tarief der emolumenten die de Secretaris der Boedelskamer
in rekening mocht brengen, blijkt, dat hij voor inventariseeren f 8 per dag in rekening
mocht brengen. Rembrandt's inventaris heeft twee dagen in beslag genomen, zoodat
wij hier waarschijnlijk de kosten der inventarisatie zien vermeld.
Reeds heeft F. Schmidt Degener er op gewezen, dat verschillende in den inventaris
gebezigde uitdrukkingen alléén van Rembrandt zelven afkomstig kunnen zijn. Zoo
bij de vermelding in de Kunst-Caemer, waar verschillende kunst-boeken werden
bewaard, bij Marten Jakobsz van Heemskerck: ‘sijnde ael 't werck van denselven;’
in de omschrijving van een boek met prenten van Andréa Mantegna: ‘'t Kosselijcke
boeck van André de Mantegnie’, en bij de vermelding van werken van Rafaël, door
de bijvoeging ‘seer kosselijcke printen’, en ‘seer schoonen druck’. De betiteling van
Rembrandt's schilderij, ‘in de Agtercaemer offte Sael’, als ‘de Eendragt van 't land’,
kan alleen van Rembrandt zelven afkomstig zijn, omdat de Secretaris Bruijningh
zeker niet met een oogopslag heeft kunnen zien, wat de ingewikkelde allegorie
eigenlijk voorstelt.
Ook de herhaalde vermelding van werk van leerlingen als ‘door Rembrandt
geretuckeert’, d.w.z. geretoucheerd, kan alleen na voorlichting zijn opgeschreven.
Inmiddels moeten de crediteuren in eene bijeenkomst reeds bijeen geweest zijn,
krachtens het te verwachten bevel van den Hoogen Raad (mandement), om ten
overstaan van Commissarissen der Desolate Boedelskamer te worden gehoord,
omtrent het verzoek tot boedelafstand, en om de toewijzing daarvan desgewenscht
te kunnen bestrijden. Rembrandt heeft toen persoonlijk, of door eenen gemachtigde,
de verklaring moeten afleggen, van niets te hebben verzwegen of verduisterd. Daarop
zal informatie genomen zijn, omtrent de wenschelijkheid om eenen Curator te
benoemen. Toen moet gebleken zijn, dat Rembrandt's zoon Titus' krachtens Saskia's
testament voor de helft eigenaar was van den boedel, zoodat hij bij verkoop daarvan
recht had op de helft van de opbrengst, en dat, ingeval het verzoek tot boedelafstand
werd toegestaan, in diens voogdij behoorde te worden voorzien.
Dergelijke bijeenkomsten van crediteuren werden nooit in de kamer van
Commissarissen op het Stadhuis gehouden, maar meestal in een of andere herberg,
die een voor dat doel geschikt lokaal bezat (Moll. bl. 35). Bij faillissementen werden
gewoonlijk twee Sequesters aangesteld, die bij voorkeur uit de crediteuren moesten
genomen worden. Waren deze niet te vinden, dan werd de zorg over den boedel
toevertrouwd aan twee vaste Sequesters of Curateuren, die door Commissarissen der
Boedelskamer werden aangesteld (Moll. bl. 36). Zij werden gekozen uit personen,
die eenige rechtskennis hadden, en niet tot de bedienden der Boedelskamer behoorden;
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zij waren verplicht borg te stellen voor ‘hare getrouwicheyt’, die in de eerste jaren
van het
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bestaan der kamer tot f 6000 bedroeg (Moll. bl. 145).
Van deze bijeenkomst van crediteuren, die moet hebben plaats gehad, nog vóór
de inventarisatie, is echter geen bericht tot ons gekomen. Reeds den 26sten Juli 1656
werd tot Curator door Commissarissen benoemd de Advocaat en Notaris Mr. Henricus
C. Torquinius, ‘om denselven boedel ten besten van de gemeene crediteuren te
administreeren en te beneficieeren’. (Urk. 170). - Vermoedelijk is hij de Notaris
geweest, die de Desolate Boedelskamer bediende.

ABRAHAM FRANCEN, REPRODUCTIE NAAR EEN ETS DOOR REMBRANDT,

1656.

Het is opmerkelijk, dat de benoeming van eenen Curator voorafgegaan is aan de
beslissing van den Hoogen Raad; Burgemeesteren zijn blijkbaar op het toen reeds
verouderde standpunt blijven staan, dat de Landheer, als ‘Hooge Ooverheyt’, de
brieven van cessie geacht werd te verleenen, en de beslissing van den Hoogen Raad
slechts als eene bekrachtiging (iterinement), daarvan was te beschouwen.
Waarschijnlijk beschouwden zij zich als de Hooge Overheijt van Amsterdam, formeel moesten zij wel de beslissing aan den Hoogen Raad te 's Gravenhage
overlaten, - doch feitelijk hebben zij reeds voorhands en eigenmachtig ingegrepen,
door de benoeming van eenen Curator toe te laten. - Burgemeesteren hebben eerst
daarna een gunstig advies aan den Hoogen Raad ingediend, die den 8sten Augustus
1656 Rembrandt's
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verzoek tot gerechtelijken boedelafstand heeft toegewezen, ‘met opdracht aan den
Gerechte van Amsterdam’, welke echter reeds veertien dagen bevorens handelend
was opgetreden.
Rembrandt's leven trad hiermee een nieuwe toekomst tegemoet, maar ofschoon
door de medewerking zijner schuldeischers de boedelafstand was toegestaan, en zijn
eer en goede naam waren gered, - bleven zijne omstandigheden echter verre van
aangenaam.
Volgens de Instructie van 1643 vervielen (devolveerden) niet alleen de boedels
van kooplieden, die in staat van insolventie verkeerden aan de Desolate Boedelskamer,
maar ook de boedel van ieder ander persoon, die niet in staat was zijne schulden te
voldoen (Moll. bladz. 29).
Voorloopig stond Rembrandt dus onder Curateele, en al aanstonds moest hij er
nu voor zorgen, dat de crediteuren met wie geen accoord zoude te treffen zijn,
afbetaald werden, en daarvoor gelden te storten bij de Desolate Boedelskamer,
bovendien dat de kosten der Kamer werden voldaan, en dat de belastingen behoorlijk
werden aangezuiverd.
Aan al deze verplichtingen heeft Rembrandt volgens de afrekening voldaan, Rembrandt heeft, zooals wij reeds vroeger deden opmerken, nimmer in den toestand
verkeerd van staking zijner betalingen.Voorloopig kon hij persoonlijk wel is waar niet door processen worden geplaagd
of in gijzeling worden gesteld, doch al zijn goederen, zijn huis, zijn geheele kunstbezit,
in jaren van voorspoed bijeen verzameld, en met liefde en zorg bewaard, moesten
in het openbaar worden verkocht.
Volgens het toen geldende recht, mocht hij alleen behouden zijn dagelijksch kleed,
- lijfgoed, ‘behoudens dat wat geseijt werd op de bleek te sijn’, wordt dan ook in zijn
inventaris niet vermeld. Daarentegen was Rembrandt gehouden al zijn schulden te
voldoen, ‘behoudens sijn nooddruft’. Zijn crediteuren waren verplicht hem in het
genot te laten der middelen van levensonderhoud; in den inventaris worden dan ook
gemist schildersezels, paletten, penseelen, verven, zijn etspers en koperen platen en
wat verder tot het atelier behoort. In de voorwaarden van den openbaren verkoop
van het huis in de St. Anthonie's breestraat wordt in 1658 nog uitdrukkelijk vermeld,
dat Rembrandt zal behouden twee kachels, ‘ende diversche afschutsels op de solder
voor zijn leerlingen aldaar gestelt’ (Urk. 186), dingen die er op wijzen, dat hij ook
zijn onderwijs heeft mogen voortzetten.
Mocht Rembrandt met zijn arbeid méér verdienen dan zijn levensonderhoud
vereischte, dan was hij gehouden, uit die verdiensten, het overschot zijner schulden
aan te zuiveren, doch hij kon tegenover haastige schuldeischers dan nog van de
‘Hooge Overheijt’, brieven van Uytstel krijgen (Surséance van betaling), mits het
meerendeel der schuldeischers daarin toestemde, waarbij rekening gehouden moest
worden met het bedrag hunner vorderingen. Hugo de Groot voegt hier in zijn leerboek
gemoedelijk aan toe: ‘anders sijn de Regters gewoon te gebruiken aanrading ende
onderregtinge’, - pogingen van crediteuren om te overvragen, en die als Shylock, de
positie meenden te kunnen beheerschen, konden nog wel op zijde worden geschoven.
De Curandus mocht een accoord aanbieden aan zijn schuldeischers, binnen 6
weken of langer, ter discretie van Commissarissen, totdat deze laatste eindelijk tot
verkoop van den gemeenschappelijken boedel moesten besluiten. Aan Rembrandt
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is een lange termijn gegund, eerst den 13den November 1657, dus ruim een jaar later,
werd de verkoop der roerende goederen door Commissarissen bevolen.
De vastgestelde termijn van 6 weken was echter in zooverre eene fatale, dat
middelen tot bewaring der rechten van crediteuren moesten worden in toepassing
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gebracht. Op de bijeenkomst van schuldeischers moet toch gebleken zijn, dat
Rembrandt's vijftienjarige zoon Titus medeeigenaar van den boedel was, en dus een
tegenstrijdig belang met dat zijns vaders had. Daar Rembrandt daarna onder Curateele
was gesteld, verviel van zelven zijn voogdij over den minderjarige, waarin dan ook
den 6den September 1656, dus juist 6 weken na het optreden van den Curator,
voorzien werd door het College van Weesmeesteren, door de benoeming van Jan
Verwout tot voogd over Titus. Waarschijnlijk was deze één der vijf Suppoosten der
Weeskamer, die bij ontstentenis van bloedverwanten, of wanneer deze niet niet in
de termen eener benoeming vielen, door de Weesmeesteren met de voogdy werden
belast. (Urk. 171; Mr. N. de Roever: de Amsterdamsche Weeskamer. 1878 bl. 44.
83.)
Rembrandt heeft getracht een accoord aan te bieden, dat door één zijner
schuldeischers toen is aangenomen, en waarvan de inhoud, de eenig aannemelijke,
die in geval van boedelafstand aangeboden kan worden, is bewaard gebleven. Mr.
Daniel Francen, een Chirurgijn, broeder van den Apotheker Abraham Francen, ons
uit Rembrandt's etsportret van omstreeks 1656 (B. 273) bekend, had aan Rembrandt
kort vóór zijn verzoek om boedelafstand, den 30sten Mei 1656 een bedrag van f 3150
geleend, bij eene acte ten overstaan van Schepenen verleden, en die deswegens een
praeferent recht kon doen gelden. Beiden verschenen den 26sten September 1656
voor Rembrandt's Curator Mr. Torquinius, (Urk. 173), die zooals wij gezien hebben
tevens de Notaris was van de Desolate Boedelskamer, ten wiens overstaan uitsluitend
gerechtelijke accoorden mochten worden gesloten.
Rembrandt gaf te kennen: ‘en gemerckt hij zijne goederen en Consten laet
verkoopen, soo belooft hij’...... dat bijaldien uit de opbrengst Mr. Daniel Francen ten
volle niet zou kunnen worden betaald, dat hij dan het surplus zal aanzuiveren met
het maken van eenige schilderijen, tot taxatie van twee goede mannen ‘haer des
verstaende’ waarop als taxateurs werden aangewezen Lodewijck van Ludick en
Abraham Francen.
Den daarop volgenden dag machtigde de Chirurgijn Francen zijnen broeder
Abraham om in die zaak zijne belangen waar te nemen (Urk. 174). Met dit accoord
is genoegen genomen; partijen zijn ook later goede vrienden gebleven, en van eenige
uitbetaling uit Rembrandt's boedel ten behoeve van Mr. Daniel Francen is dan ook
verder geen sprake geweest.
(Wordt vervolgd.)
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AFB.

1. BEELDJES (WEESP).

Achttiende-eeuwsche Hollandsche porceleinen
door dr. H.E. van Gelder.
Er is ontegenzeggelijk in de ceramiek iets bijzonder aantrekkelijks. Is het omdat
vanzelf onze hand zich uitstrekt naar het gebruiksvoorwerp, en ons oog zich gaarne
richt naar de ermede één geworden kleur? Of ligt het dieper: in ons gevoelen, dat,
wellicht méér dan eenige andere voortbrenging van gebruikskunst, de ceramische
kunstvaardigheid smaak en karakter van een tijdvak vermag te weerspiegelen? Wij
zullen er wel niet ver van af wezen, als wij die verschillende factoren zien
medewerken in de belangstelling, die de pottebakkerskunst altijd geniet. Voor eene
beschouwing van onze Hollandsche porceleinen hebben wij aan den factor van
historisch gevoelen wel het meest. Want onwillekeurig plaatsen wij ze meteen in het
hen omgevende tijdperk en zien wij ze staan aan het einde van een ontwikkeling, die
zich bewoog van het ongekunstelde aardewerk der middeneeuwen, langs het grove
steengoed der zestiende eeuw en de bonte baksels van iets later tijd, naar het diepen warmkleurige Delftsch der zeventiende en vroeg-achttiende eeuw om dan af te
wijken naar het blanke porcelein van ná 1730, een ontwikkeling van oorspronkelijke
kracht tot weelderige verfijning.
Noem het eene décadence, zooals in menig opzicht de achttiende eeuw er eene
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was, maar erken er de gracie van - en de volkomenheid. Het tijdperk kon het waarlijk
niet helpen, dat de West-Europeesche maatschappij al de levenssappen van zijn
economische stelsel had opgebruikt en dat de krachten, die het nieuwe stelsel zouden
doen geboren worden, nog niet sterk genoeg waren om zich reeds te doen gelden?
Integendeel het gedroeg zich met volkomene oprechtheid als het zich uitte in
liefelijken schijn, zonder vertoon van robuste kracht en met een afkeer van geestelijke
verdieping. De Goncourts hebben het in hun ‘L'art du dixhuitième siècle’ (I p. 196)
zoo fijn geformuleerd: ‘Le théatre, le livre, le tableau, la statue, la maison,
l'appartement, rien n'échappe à la parure, à la coquetterie, à la gentillesse d'une
décadence délicieuse. Le joli voila à ces heures d'histoire légère, le signe et la
séduction de la France. Le joli est l'essence et la formule de son génie. Le joli est le
ton de ses moeurs. Le joli est l'école de ses modes. Le joli, c'est l'âme du temps!’

AFB.

2. OLIE- EN AZIJNSTEL (WEESP).

Immers zoo doen ook de achttiende eeuwsche porceleinen met hunne
rococo-vormen en teerkleurige beschildering, in hunne gracieuse uiterlijkheid vooral,
ons de eigenlijke beschaving van het tijdperk zien: liefelijk, maar koud; zinnelijk,
zonder overdenking; geestig, maar niet ontroerend.
De porcelein-fabricage ten onzent is niet een oorspronkelijk bedrijf: zoowel de
Weesper-, de Loosdrechtsche- later Amstelsche- als de Haagsche fabriek zijn niet
anders dan stichtingen, die nauw samenhangen met de Duitsche porcelein-rage. Ook
in anderen zin ligt de origine elders. Namelijk in China, waar men reeds eeuwen,
vóórdat in Europa het geheim zou worden gevonden, beschikte over de kunst om uit
gemengde aarde hard en vuurvast vaatwerk te bakken, dat, toen het langzamerhand
ten onzent bekend werd in hooge mate de bewondering opwekte. ‘Stuer mij’, zoo
schreef nog in 1634 een Amsterdamsch verzamelaar aan een opperkoopman der
Compagnie, toen deze op het punt stond naar Indie zeil te gaan; ‘stuer mij zoovéél
gij kunt van het Chineesch gemarbeld glas, dat ze hier de quinta essentia van porcelein
noemen, en daer ik zeer curieus van ben.’
Dat men hier trachtte ook porcelein te gaan maken, ligt dus wel voor de hand, en
het Delftsch aardewerk, dat althans uiterlijk het Chineesche product zeer nabij kwam,
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had het daaraan wellicht te danken, dat het reeds na het midden der 17de eeuw ‘wijdt
ende zijdt wierd getrocken in Brabant, Vlaenderen, Vranckrijk, Spangie ende
Engelandt.’ Maar dit was geen innerlijke gelijkheid. Die werd eerst verkregen door
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de uitvinding van den scheikundige van den Saksischen koning, Böttger, die voor
zijn vorst goud moest maken, maar die voortbouwende op het werk van den geleerde
von Tschirnhaus en misschien ook op de ervaring van den Delftschen pottenbakker
Ary de Milde, er in slaagde om eerst rood, maar tenslotte ook blank porcelein te
maken. De oprichting van de keurvorstelijke manufactuur te Meiszen was daarvan
het gevolg en het nieuwe wonder werd een zéér begeerd object, al kwam het
voorloopig door zijn kostbaarheid maar binnen het bereik van weinigen.

AFB.

3. TERRINE (WEESP).

De Saksische vorst, die, weelderig van levenswijze, zware eischen stelde aan de
schatkist van zijn land, had met die fabriek een kleine goudmijn geopend. Want
ondanks de groote kosten van exploitatie en de zware lasten - niet een der geringste
waren de verplichte gratisleverantien aan den leider der fabriek, minister Brühl! wierp de zaak nog tusschen de jaren 1735 en '53 meer dan 4½ millioen mark zuivere
winst af. Dit stak tal van andere Duitsche vorsten, die allen met kas-tekorten te
kampen hadden, en bij den modezucht kwam dus ook nog de speculatie-woede
aanprikkelen tot het oprichten van eigen porceleinfabrieken. Te Weenen was in 1719
reeds kort na de uitvinding van Böttger, een fabriek begonnen, in 1746 opent Höchst
de rij in Duitschland, in het zelfde jaar komt Fürstenberg, in 1754 Neudegg, het latere
Nymphenburg, in 1755 Frankenthal, in 1756 Berlijn in 1756-'58 Ludwigsburg, in
1759 Bruckberg-Ansbach, gevolgd door tal van kleine Thüringsche fabrieken:
Rudolstadt, Volkstedt, Kloster-Veilsdorf, Grosbreitenbach, Gotha, Limbach, in 1765
Fulda, in 1766 Kassel, daarna nog Kelsterbach, Bayreuth, Baden-Baden en
Poppelsdorff. In Denemarken zien wij in 1754 de fabriek van Rozenborg, in 1760
die van Kopenhagen, in 1760 ontstaan er fabrieken in Zwitserland en in Rusland.
Een ware porcelein-rage maakte zich van de beschaafde wereld meester; en ook
daar, waar men het nieuwe product niet maken kon, wilde men het bezitten. Het
gevolg daarvan is aan den eenen kant de vestiging van tal van agenturen van
zoogenaamde ‘Saxische porceleinen’ in de voornaamste steden, maar aan den anderen
kant ook de poging om ze na te maken, zij het dan zonder het geheim zelf meester
te worden. De meest geslaagde dezer nabootsingen is de in hoofdzaak Fransche
vinding van een soort glasporcelein, dat in zijn ‘massa’ geheel niet met het harde
Duitsche porcelein overeenkomt, maar in zijn uiterlijk aanzien ervan alleen door
kenners is te onderscheiden. Het is het zoogenaamde zachte porcelein (‘pâte tendre’)
waarvoor men reeds proeven deed vóór de uitvinding van Böttger, maar waarnaar
toch opnieuw, aangestoken door het Duitsche voorbeeld, in de 18de eeuw gezocht
werd, en dat eerst in St. Cloud, daarna in Rijssel en Chantilly maar sedert 1740
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onovertroffen in Vincennes werd geproduceerd. De staatsfabriek van Vincennes
werd in 1756 naar Sèvres overgebracht en dank aan haar monopolie ontwikkelde zij
zich
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krachtig. Van de andere fabrieken van dit zachte porcelein is vooral die van Peterijnck
te Doornik - welke in 1774 aan wel 400 werklieden arbeid verschafte - tot bloei
gekomen.

AFB.

4. SERVIESJE (WEESP).

Technisch was het harde porcelein meer volmaakt, en Sèvres begon het dan ook
na 1779, toen het het geheim bemachtigd had, in groote hoeveelheid te maken. Toch
heeft het zachte aan den anderen kant veel voor. Ten eerste is de kleur niet zoo hard
melkwit, maar meer roomig, en ten tweede - en dat is nog van meer belang - heeft
de zachtere massa de eigenschap dat de erop aangebrachte kleur zich met de glazuur
zooveel zachter en inniger verbindt. Bij het harde porcelein lijkt het of de
beschildering bovenop ligt, - bij niet superieur werk schilfert ze ook inderdaad wel
eens af - maar bij de ‘pâte tendre’ is ze met het voorwerp waarlijk tot één geheel
versmolten. Die producten lijken ons gevoeliger, meer gedistingueerd, artistiek beter
geslaagd.
Dit is natuurlijk slechts een gradueel verschil. Want dat is wel zeker: de
achttiende-eeuwsche porceleinen mogen, wat vormgeving aangaat, de elegantie en
stijlrijkdom hebben van den tijd, de beschildering met figuur of landschap, buiten
alle verband met voorwerp of bestemming, is zoo frivool, druischt zóózeer in tegen
wat wij van onze producten van nijverheidskunst vragen, dat tenslotte onze hoogste
waardeering voor de producten slechts een antiquarische kan zijn. Zoo al enkele
malen, als verschillende factoren gelukkig samenwerken de porceleinen ons kunnen
boeien, zóó dat zij ons zouden kunnen ontroeren, zijn zij toch zeker nimmer.
Is echter een antiquarische waardeering ook niet van belang? Zij kan ons toch
nader brengen tot het begrijpen, het doorvoelen van de waarde eener vroegere cultuur
en nog wel die eener periode, welke zooveel eigenaardigs en treffends heeft als die
der twee laatste Lodewijkstijlen.
***
Welken terugslag vinden wij nu van al deze stroomingen en modes ten onzent?
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De belangstelling is reeds spoedig vrij groot. Op de groote markten verschenen
Duitsche reizigers met porceleinen en in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam vinden
wij weldra ook vaste winkels. Het is zeker dat de fabriek van Höchst voor een
belangrijk deel met Rotterdamsch geld is gesteund bijvoorbeeld.*) Het zou dan ook
een wonder geweest zijn als men het hier niet evengoed had geprobeerd om een eigen
fabriek te krijgen, er zat natuurlijk een stuk aantrekkelijke speculatie in!

AFB.

5. BLAKER (LOOSDRECHT).

AFB.

6. BLOEMHANGER (LOOSDRECHT).

De eerste poging werd gedaan door den graaf van Gronsfeld-Diepenbroek, drost
van Muiden en een ondernemend man. Hij kocht werktuigen en materialen van het
vastgeloopen aardewerk-fabriekje ‘Blankenburg’ aan den Amsterdamschen Overtoom,
en zette daarmede in 1764 te Weesp een onderneming op, die moest trachten porcelein
te maken. Het was hard porcelein, dat hij vervaardigde en als wij weten, dat hij met
kunstenaars van andere fabrieken werkte, verbaast het ons niet, dat het product
dadelijk vrij goed was. Een der beste Doorniksche modelleurs, N.J. Gauron, was
naar Weesp gelokt en van 1764-'76 werkte hij er. Het is waarschijnlijk, dat de beeldjes,
die wij van Weesper fabrikaat kennen, - twee in de collectie-Houthakker en een in
het Nederlandsch Museum, - van hem zijn. (Afb. 1). Ook het voornaamste van het
servies-goed zal van hem zijn. Bijvoorbeeld de groote terrine (afb. 3) en de sauskom,
in het Ned. Museum, wellicht ook het olie en azijnstel (afb. 2) uit de
collectie-Bodenheim. Is er nog een modelleur geweest, dan zal die de veel eenvoudiger
modellen van de serviesjes uit de collectie - Houthakker (afb. 4) en de collectie van
Sijpesteijn hebben vervaardigd. Ook de beschildering - waarvoor wij de namen van
twee Doorniksche arbeiders te Weesp kennen: Marchand en Gerverot - vertoont
duidelijk verschillende karakters. Gerverot zal allicht de man geweest zijn van het
beste werk; het was tenminste een geroutineerd vakman, dien wij achtereenvolgens
*) Zie het boek van Zais over deze fabriek.
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bij de fabrieken te Sèvres, Niederwiller, Ludwigsburg, Ansbach, Höchst, Fürstenberg,
Frankenthal, Doornik en Weesp werkzaam zien. Behalve voor enkele stukken, valt
echter de beschildering van het Weesper porcelein tegen. Ook de pâte was, althans
in den eersten tijd, niet altijd even helder; het lijkt soms of er een grauwe korrel
doorloopt. Maar in de latere jaren werd dit toch aanmerkelijk beter; dan begint de
glans en helderheid waarlijk de vergelijking met buitenlandsch fabrikaat te kunnen
doorstaan. Het product maakte dan ook wel eenigen opgang en dat mag
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zeker blijken uit het feit dat de fabriek te Sèvres onderhandelingen met den graaf
van Gronsfeld aanknoopte om eene samenwerking tusschen Weesp en Sèvres te
verkrijgen; ook al zullen wij moeten bedenken, dat dit waarschijnlijk een poging van
Sèvres was, om het geheim van de harde pâte machtig te worden.
Evenwel gevolg hadden de onderhandelingen niet, want reeds in 1771 en nog vóór
dat ze waren afgeloopen, moest de fabriek worden stopgezet, daar het den ondernemer
ontbrak aan voldoende kapitaal en de verkoop nog niet van dien aard was om de
exploitatie met eenigszins goede kansen voort te zetten. Het was zeker onvermijdelijk,
want de samenwerking met Sèvres zou wel een mooi afzetgebied geopend hebben.

AFB.

7. LAMPETKAN (LOOSDRECHT).

Gronsfeld had wel alles gedaan wat hij kon voor zijn fabriek; als Raad van de
Admiraliteit van Amsterdam bijvoorbeeld wist hij (niet langs absoluut eerlijken weg!)
gratis stookmateriaal te krijgen van den houtafval van de Marinewerf. Trouwens zijn
reputatie was niet al te best: ‘een autocraat die niets ontzag’ noemt hem een tijdgenoot
en hij en zijn mede-bestuurders der Admiraliteit heetten ‘een bende van zes Jaco's’,
waarbij ‘elke ondeugd in één van hen haar beschermheilige vond.’ Ieder verwonderde
zich erover dat Gronsfeld op zoo grooten voet leefde, daar noch hij noch zijn vrouw
vermogen had. De porceleinfabriek was van die verkeerd opgezette huishouding het
slachtoffer.
Toch was daarmede niet voorgoed aan de Hollandsche porceleinfabricage een
einde gekomen. Immers terwijl Weesp nog werkte, was dicht in de buurt, in het dorp
Oud-Loosdrecht, iemand bezig met onderzoekingen naar de samenstelling van
porcelein uit inlandsche grondstoffen. Het was de predikant Johannes de Mol. Wij
zien in hem een typisch voorbeeld van een achttiende-eeuwschen natuuronderzoeker.
Immers ‘uit zuivere liefhebberij en met het oogmerk, om er bij vervolg van tijd iets
over te schrijven en in 't ligt te geeven,’ was hij al voor 1764 begonnen, ‘proeven te
doen op stukken van de natuurlijke historie van Holland, zooverre het regnum fossile
betrof, daar men toen weinig over vond.’ Hij was zoodoende tot de ontdekking
gekomen, dat men ook ‘matig goed porcelain zou kunnen vervaardigen uit stoffen
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hier te Lande thuis horende’. ‘Veel arbeits en kosten hadden zijne onderzoekingen
tot meerder rijpheid gebracht, en hij liet geen gelegenheid voorbijgaan, indien hij bij
toeval dezen of geenen min of meer ervarenen vreemdeling ontmoette, over het een
en ander te spreeken en met hun zelf nu en dan zamen te werken’. Twee dier
vreemdelingen noemt hij in de memorie waaraan ik dit ontleen. Het zijn Marchand
en Gerverot, die na den val der
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Weespsche fabriek, of misschien reeds kort te voren, hem in zijn pogingen bijstaan.
De predikant kreeg nu de hoop, dat hij voor zijn zoon Huybert misschien een
levensbestaan zou kunnen scheppen als hij een porceleinfabriek opzette. Maar hij
begreep ook - met het voorbeeld van Weesp voor oogen, - dat hij de zaak degelijk
moest aanpakken. Zoo begon hij dus met nauwkeurig te onderzoeken of hij ook
voldoende Passauer aarde zou kunnen krijgen om ze met zijn inlandsche aarde
tezamen te gebruiken, en ook of er genoeg bekwame, eerlijke werklieden uit het
buitenland ter beschikking zouden wezen. Hij wist zich gelegenheid te verschaffen
om genoemden Gerverot voor zijne rekening te laten werken in een klein
porceleinfabriekje te Schretzheim, dat stil stond, om daar, aangezien in Loosdrecht
niet zoo gauw een fabriek en molens te maken zouden zijn, proeven te nemen en
proefstukken te bakken. Het ging daar blijkbaar goed, en het belangrijkste dier
proefstukken - een portretbuste van den Middelburgschen professor en predikant
Jacobus Willemsen - is bewaard gebleven en bevindt zich nu in de collectie van den
heer M. Onnes van Nijenrode. Ze was het voorbeeld, waarschijnlijk, voor de kleinere
portretbustes die uit de Loosdrechtsche fabriek bekend zijn van Nederlandsche
staatslieden, meest van - zou men zeggen - patriotsche vereering: Oldenbarneveldt,
Hugo de Groot, Jan en Cornelis de Witt, J.D. van der Capellen tot den Poll, en W.
Graaf Bentinck.

AFB.

8. SERVIESJE (LOOSDRECHT).

Het is niet onmogelijk dat Gerverot zelf ook nog al wat geld in de zaak gestoken
had, althans toen het bleek goed te gaan, en de eigenaars der Schretzheimsche fabriek
hooger huur wilden hebben, stelde hij voor nu in Loosdrecht, waar intusschen de
voorbereidselen gereed gekomen waren, te beginnen en daar was hij óók financieel
in de onderneming betrokken.
Van dat oogenblik af, 1777, werkte de Loosdrechtsche fabriek dus op eigen kracht.
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Het goed dat zij afleverde werd gemerkt met de letters M.O.L., hetgeen zoowel
Manufactuur Oud Loosdrecht beteekent als den naam aangeeft van den leider. Vaak
komt bij de letters nog een ster en vindt men deze merken behalve met blauwe verf
geschilderd ook onder de glazuur ingekrast, zeer vaak met de bijvoeging van de letter
L. en een cijfer*) bovendien vindt men nog andere letters, die waarschijnlijk door de
vormers zijn ingekrast†).

AFB

9. LOOSDRECHTSCHE NABOOTSING VAN EEN JAPANSCH BORD.

De verscheidenheid van het fabrikaat is groot. Er werden niet slechts koffie en
theeserviezen met allerhande decoraties vervaardigd, maar ook groote eetserviezen;
verder vazen, beeldjes, mandjes, pijpensleedjes, bloemenhangers, zelfs schelknoppen
- zie een aardige reepoot in de collectie van Sijpesteijn§), - tafelbellen en damschijven
(beide in dezelfde verzameling.) De qualiteit van het porcelein is beter dan bij de
Weesperfabriek, helderder is het wit, maar ook wat harder, melkachtiger. De vormen
gaan natuurlijk alreeds naar het strakker Lodewijk XVI toe, hoewel bijvoorbeeld in
de kleine kandelaar, die in het Ned. Museum is (afb. 5) een haast Fransch-elegant
Lodewijk-XV-dingetje gemaakt is. Duitsche invloed is overigens onmiskenbaar,
wat, waar in hoofdzaak gewerkt werd met arbeiders afkomstig van verschillende
Duitsche fabrieken, niet heel bevreemdend is.
De kleuren der beschildering zijn beter dan die van Weesp, en de teekening vooral
is wat zuiverder en meer gedetailleerd, hoewel ze bij die der Haagsche fabriek meestal
nog achterstaat. Bij de oudere stukken zijn er, die de Saksische imitatie van Chineesch
weder nadoen. De beschildering is daarbij nog niet zoo goed opgemoffeld en bladdert
zelfs wel eens af. Later, vooral bij de landschapjes en andere kleine decoraties is de
vereeniging met glazuur aanmerkelijk beter. Ook het goud gelukte wel, maar een
paar pogingen om Koningsblauw te maken, faalden geheel.

*) Dit cijfer is zeer dikwijls 48.
†) D. is de vormer van vele serviesjes geweest (afb. 8); J.W.S. maakte aardige bloemenhangers
(afb. 6).
§) De meest uitgebreide verzameling Loosdrechtsch; zij is in bruikleen in het Haagsch
Gemeente-Museum.
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Bij de groote tafelserviezen zijn de beschilderingen wel wat meer decoratief
opgevat; de à jour bewerkte mandjes die daarbij behooren, zijn meestal aardig, terwijl
ook enkele vormen van schalen en kommen elegant zijn.
(Slot volgt.)
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Rodin's grafisch werk,
door Ph. Zilcken.
Nu ten onzent meer dan ooit de aandacht op Rodin gevestigd wordt, o.a. naar
aanleiding van het Ve r d u n -m o n u m e n t , het plan dat uitging van Mr. J.B. Baart
de la Faille, aan wien Rodin, nog kort voor zijn dood, de schets, de ‘maquette’,
afstond van zijne ‘Défense’, bestemd om de heldhaftige stad, die zoovele malen een
stroom van overweldigers wist tegen te houden, te vereeuwigen, nu meen ik dat het
niet zonder belang is ook het g r a f i s c h e werk van den grooten beeldhouwer bij
ons in ruimeren kring bekend te maken.

LA FEMME ET LES AMOURS. DROGE-NAALD ETS DOOR RODIN.

Alvorens dit te doen wensch ik eenige herinneringen aan den meester hier mede
te deelen, daar zij een helder licht op zijne persoonlijkheid werpen.
Op den 15en Augustus 1899 had te Amsterdam in ‘Arti et Amicitiae’ de
‘Conférence-explicative’ van Mlle Judith Cladel plaats, bij gelegenheid van de opening
der tentoonstelling van de werken van Rodin, een zeventig-tal gips-afgietsels, bronzen
en teekeningen.
Een paar dagen vóór deze plechtigheid was Rodin in Den Haag gekomen met de
schrijfster die zijne tentoonstellingen in dien tijd met zooveel liefde en zorg
organiseerde. Bij deze gelegenheid had een klein, eenvoudig diner plaats, waaraan
o.a. mejuffrouw Sara de Swart en J. Thorn-Prikker deelnamen. Zoo leerden wij den
beeldhouwer kennen en ook de talentvolle schrijfster Judith Cladel, wier boeken over
den meester standaardwerken zijn.
Daar was 't dat Rodin zijne groote bewondering voor Rembrandt uitte en o.a. zeide
dat, toen hij voor 't eerst kwam voor de ‘Staalmeesters’, hij een ‘coup dans la poitrine’
had gekregen....
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Later mocht ik tot zijne goede vrienden behooren en ik ging nooit naar Parijs,
zonder hem een bezoek te brengen, meestal in zijne werkplaats nabij het ‘D é p ô t
des
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“LES AMOURS CONDUISANT LE MONDE”. DROGE-NAALD ETS DOOR RODIN.
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M a r b r e s ’ (in de Rue de l'Université) en soms in zijne villa te Meudon.
Rodin liet mij dan begaan, rondkijken, rondsnuffelen, en, wanneer hij weg moest,
naar Meudon of Parijs, genoot ik het zeldzame voorrecht in zijne ateliers te mogen
blijven.
‘Restez’, zeide hij, ‘restez tant que vous voulez, remettez seulement les langes
mouillés sur les esquisses pour que la terre glaise ne sèche pas’.

BELLONE, DROGE-NAALD ETS DOOR RODIN.

Zoo leerde ik zijn werk bijzonder goed kennen, maar ook door zijne tentoonstelling
in 1900, die zulk een compleet overzicht van zijn oeuvre aanbood en den beeldhouwer
eene wereldberoemdheid verzekerde.
Rodin had de goddelijke naïveteit die werkelijk geniale artisten eigen is en een
zijner brieven (eigenhandig geschreven, hetgeen zeldzaam is, want Rodin vond steeds
gewillige secretaressen onder zijne leerlingen, daar hij niet voldoende taalkundig
geschoold was) die van het begin onzer vriendschapsbetrekkingen dagteekent, is al
zeer karakteristiek, zóó zelfs, dat ik er een paar zinnen uit wil aanhalen om zijn
heerlijken eenvoud te toonen.
Het was na de kalme, maar hartelijke ontvangst, die hem ook in Den Haag was
voorbereid, dat hij op 29 November '99 (na afloop van zijne tentoonstelling in de
manége van Boschoord) mij schreef:
‘Vous avez été si obligeant, si aimable avec moi que je pense que vous êtes mon
ami, ce dont je suis bien heureux’....
Gevolg gevend aan zijn verlangen had ik hem een proefdruk gegeven van mijne
ets naar het Stadsgezicht van Vermeer uit de collectie Six. Van deze proef schreef
hij in denzelfden brief:
‘La gravure que vous m'envoyiez a une chaleur de vraie tradition Hollandaise.
Cette école a trouvé que la réalité était plus belle que tout, et ils ont selon moi raison
et je ne puis que désirer, si mes voeux étaient exaucés, qu'un tableau Hollandais. En
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attendant vous me faites le grand honneur et le grand plaisir de m'envoyer votre
gravure qui me comble de joie et remplacera le tableau que je désire’, enz.
Gedurende mijne bezoeken aan zijne ateliers gaf hij mij verschillende zijner etsen
met zeer vriendelijke opdrachten, zoodat ik ook dit werk van den meester in al zijne
intieme bekoring heb leeren kennen.
Het is aan een louter toeval te danken dat Rodin er toe kwam de etsnaald te
hanteeren.
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In 1881, gedurende een reis door Engeland, ging hij eenige weken lang veel om met
Alphonse Legros, die, zooals men weet, wellicht meer talent toonde in zijne etsen
dan in zijn schilderwerk. Terwijl hij wachtte tot de lessen van Legros in de
Slade-School van South Kensington waren afgeloopen, trokken de glimmende platen
en de scherpe etsnaalden zijne aandacht en de schilder-etser verzekerde hem, dat
etsen maar teekenen op metaal was.

VICTOR HUGO. DROGE-NAALD ETS DOOR RODIN.

Op den achterkant van eene plaat, waarin nog de stempel van den kopersmid
aanwezig is - (zichtbaar in de e e r s t e staten) - graveerde Rodin zijn eerste
droge-naald ‘Les a m o u r s c o n d u i s a n t l e m o n d e ’.
Zonder eenige voorstudie maakte hij ineens een meesterstuk. Er is geen spoor
aanwezig van eenigen twijfel of onzekerheid; iedere lijn is vast en raak, zuiver en
juist geteekend.
In dien zelfden tijd maakte hij eene plaat met verschillende schetsjes van mannenen vrouwen-figuren en naakte kindertjes. Daarna komt de ‘B e l l o n e ’, waarvan de
evenwijdige lijnen, die het modelé aangeven, den invloed van Legros nog laten zien,
iets, dat wat later, in de ‘P r i n t e m p s ’ (ook wel ‘L a f e m m e e t l e s a m o u r s ’
genaamd) geheel verdwijnt.
Geruimen tijd bleven deze etsen onbekend. Het was aan den knappen graveur Ch.
Waltner (ten onzent vermaard door zijn grooten ets naar ‘D e N a c h t w a c h t ’) te
danken, dat de beeldhouwer deze prenten tentoonstelde op de Parijsche salon van
1901.
Zóó gebeurde het, dat zijne eerste etsen het laatste bekend zijn geworden, want
reeds in 1889 en 1891 waren andere ‘droge-naalden’ van Rodin tentoongesteld, o.a.
op de Exposition des ‘Peintres-Graveurs’, n.l. de koppen van Henry Becque, Victor
Hugo en Antonin Proust, die hij tusschen 1884 en 1886 had gemaakt.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

Deze portretten vertoonen al de eigenschappen van meesterwerken en zijn zóó
zeker van uitvoering en zóó sterk en gevoelig van modelé, dat alleen een beeldhouwer
er de maker van kan zijn. Trouwens Rodin had van die personen busten gemaakt,
die tot zijne besten worden gerekend en de qualiteiten die hij in deze
beeldhouwwerken had gelegd, bracht hij over in zijne etsen.
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Maar alvorens de ‘droge naald’ van den grooten beeldhouwer verder te bespreken,
geloof ik dat het niet onwenschelijk is, in 't kort iets meê te deelen omtrent het procédé,
waarmede Rodin zich op het metaal uitdrukte.
Vrij uitvoerig werden in dit maandschrift (1902, O v e r E t s e n e n G r a v e e r e n )
verschillende behandelingen der koper-gravure besproken en onlangs heeft collega
Poortenaar eveneens iets in dezen geest gedaan op onderhoudende en leerzame wijze.
Zeer terecht schreef Camille Lemonnier, die een grondig onderlegd en tevens zeer
intuïtief criticus is geweest, mij eens over ‘pointe-sèche’ of ‘dry-point’, eenige
buitengewoon gevoelige en juist-definieerende regels, die ik reeds in 1901 aanhaalde
in een artikel over onze zoo knappe etser Barbara van Houten, nl.: ‘cet art subtil où
la main semble plus près de la pensée que dans les autres, où la sensation, à travers
un bref et presque fluide procédé, garde quelque chose de sa fugacité et pourtant de
sa grâce durable. Il n'y faut qu'un sens éveillé, une vive émotion, une souple et rapide
tactilité, et c'est la vie même dans la vibracilité, dans l'ondoyé et le châtoyé de la
lumière, un mirage charmant, l'aérienne vision d'une chose entre la conjecture et le
réel’.
Veel d i r e c t e r dus dan het etsen met sterk water (daar door d e z e behandeling
de lijnen vrijwel gelijk van kracht zijn, zoo al niet in de geheele ets dan toch in groote
partijen) is dus het ‘teekenen’ met eene zeer scherpe stalen naald op eene glimmend
gepolijste plaat, daar de naald gehoorzaamt aan de teêrste impulsie en bij den minsten
druk de plaat m i n of m e e r openrijt, zoodat er een snijdige lijn ontstaat, die òf
mikroskopisch fijn òf dieper is en dan voorzien van een staand kantje, ‘braam’
geheeten, waaraan veel inkt blijft hangen, zoodat een fluweelige, krachtige, zwarte
lijn ontstaat, dikwijls van groote bekoring.
Rembrandt gebruikte deze fluweelige lijn om zijne etsen bij te werken en bijzonder
gewaardeerd worden de ‘staten’ zijner etsen, waarop deze zwarte lijnen sterk uitkomen
n.l. zijn zoogenaamde ‘braamdrukken’, die dan ook, daar deze braam snel verdween,
uiterst zeldzaam zijn geworden.
De braam n.l. bestaat uit een broos, o p de plaat gebracht kantje, dat al zeer spoedig,
- door het afvegen van de inkt van de oppervlakte der gravure - afslijt.
Sedert geruimen tijd is er echter een middel gevonden om aan de zoo beperkte
oplagen van braam- of droge naald-drukken een einde te maken. Men ontdekte in
het midden van de negentiende eeuw een procédé - het v e r s t a l e n -, waardoor de
koperen plaat met een ontastbaar fijn huidje staal bedekt wordt, zóó, dat het koper,
zelf beschut, niet meer slijt; alleen het staallaagje, niettegenstaande het zeer hard is,
slijt langzaam weg, maar, zoodra de plaat van blank, rozig-rood wordt, moet de
staallaag door zoutzuur weggenomen worden en de plaat opnieuw verstaald, zoodat
deze, bij voorzichtige behandeling volmaakt gaaf blijft.
Rops, met wien ik vele jaren geleden over de soliditeit van het verstalen
correspondeerde, schreef mij toen met de ietwat paradoxale geestigheid die hem
eigen was, dat het fijnste krasje op een plaat aangebracht tot millioenen exemplaren
afgedrukt kon worden, mits de drukker behoorlijk toezag op het slijten!
Een korte uitwijding zij mij hier vergund. Het is niet algemeen bekend, hoe en
wanneer het verstalen ontdekt werd en de omstandigheden zijn wel de moeite waard
om er hier even iets van te zeggen. Braquemond heeft indertijd deze geschiedenis
aan Buhot verteld, en H. Beraldi schreef haar op.
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Een lithograaf en een dokter, Garnier en Salmon, legden zich omstreeks 1857 toe
op het uitvinden van procédés om reproductie-gravure te maken; zoo ontdekten zij
ook
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een middel om koperen platen met een laag staal te bedekken.
Calamatta, de zeer verdienstelijke graveur van portretten en o.a. ook van de
‘Gioconde’, leende deze laatste plaat voor proeven.
Garnier doopte de groote gravure in het electrische bad en na ongeveer een uur
werd zij er uitgehaald; alles was dof, blikkerig, mislukt; fluks wordt de plaat
schoongemaakt, geborsteld, gepoetst, het staal er weêr afgenomen en de gravure
blijkt even gaaf, scherp en zuiver te zijn als te voren.

‘RONDE DE SATYRS’. DROGE-NAALD ETS DOOR RODIN.

Nu wordt ze voor de tweede maal in het bad gedaan en na een poos er weer uit
gehaald: de proef is thans geslaagd; voortaan zal eene plaat niet meer behoeven te
slijten en het aantal drukken zal onbeperkt zijn!
Deze belangrijke uitvinding heeft het mogelijk gemaakt om van ‘droge-naalden’
oplagen te drukken, terwijl vroeger niet meer dan hoogstens een vijftiental goede
proeven konden gemaakt worden.
Het hanteeren van de droge-naald leent zich al zeer speciaal voor artisten, die
opzien tegen de wisselvalligheid van het ‘bijten’ der plaat met zuren, te meer omdat
de teekening, die met de naald op eene plaat wordt gemaakt, met wat zwartsel
ingesmeerd, volmaakt te volgen is, in haar geheele realiteit.
Uit hetgeen Lemonnier van de ‘drogenaald’ zeide kan men opmaken dat een
machtige, beredeneerende en toch hoogst gevoelige natuur als die van Rodin door
dit middel iets zeer bijzonders moest tot stand doen komen.
Inderdaad zijn deze prenten van den beeldhouwer van ongemeene voornaamheid
en van zeldzame kracht. Alle geven een indruk van sterk gemodeleerd te zijn, wat
geen wonder is, wanneer men weet hoeveel waarde Rodin hechtte aan ‘relief’, aan
vorm en leven in zijn werk. En toch, toen
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ik hem eens zeide, dat eene gevoelige bewonderaarster van zijne beelden gezegd had
dat ‘er iets omheen zweefde’, antwoordde hij mij: ‘dat is juist waar ik naar streef en
wat mijn critici nooit zien!’ In deze naderde Rodin Thijs Maris, die eveneens er naar
streefde in zijn werk iets onstoffelijks te leggen, door het systematisch wegwerken
van de materie, geleid door zijn superieur sentiment.
De etsen van Rodin zijn zeer zeldzaam geworden, daar sommige, na in de Gazette
des Beaux Arts te zijn verschenen, uitgeslepen werden, als zijn Victor Hugo en
Antonin Proust. Van zijne andere platen werden meestal slechts een klein aantal
afdrukken gemaakt, die thans schaarsch zijn en waarvan de beste proeven in handen
van verzamelaars zijn.
Deze ‘droge-naalden’ kunnen in twee groepen verdeeld worden. Tot de eerste
behooren zijne ‘composities’, tot de tweede zijne portretten.
Zooeven noemde ik A n t o n i n P r o u s t , naar een bronzen buste gemaakt, en
V i c t o r Hugo; deze laatste moest - daar de dichter geen tijd kon vinden om te
poseeren - als studie dienen voor den kop van het monument, dat de Place Victor
Hugo versiert.
Tot zijne realistische portretstudies moeten nog geteld worden de koppen van
H e n r y B e c q u e en de E t u d e d e f i g u r e s (op den achterkant van de plaat
waarop een der Victor Hugo's gemaakt werd).
Daartegenover zijn L e s A m o u r s c o n d u i s a n t l e m o n d e , P r i n t e m p s
of L a f e m m e e t l e s a m o u r s , B u s t e d e B e l l o n e , L a R o n d e of R o n d e
d e S a t y r s , A m o u r , A m e s a u P u r g a t o i r e en nog een A m o u r , geheel
vrije fantasieën, uitgevoerd in een karakter, dat het lijnenspel en de grootheid van
Michel Angelo of Da Vinci évoceert.
Léonce Bénédite heeft, de ‘staten’ inbegrepen, een vijftiental prenten van Rodin
geteld; deze uiterst bevoegde kenner zegt er van: ‘elles constituent au point de vue
expressif l'image la plus profondément pénétrante et émouvante de la physionomie
de ce puissant génie poétique.’
Ik kan dit opstel niet beter eindigen dan met de opinie van den te vroeg gestorven
auteur van ‘L'Art Social’, Roger Marx, hier neer te schrijven; hij zegt n.l., dat het
graveerwerk van Rodin in zijn geheel ‘d ' u n e p r i m o r d i a l e i m p o r t a n c e ’ is.
‘Il vaut en lui-même, par l'imprévu du métier, par l'invention aimable ou tragique,
par la saisissante magie de ces portraits qui s'égalent aux plus purs, au plus absolus
chefs d'oeuvre.’
En iets verder, dat dit etswerk zijn plastisch werk commenteert, uitlegt,
weerspiegelt, en van het laatste de schoonheden leert onderscheiden - ‘il confirme
une filiation illustre, il proclame le don souverain de s'emparer de la forme, de
l'enserrer, de la définir, avec une autorité toujours pareille, quels que soient l'outil,
la technique, la matière; par là même, il induit l'esprit à réfléchir, à planer et à
percevoir jusqu'où peuvent s'étendre le rayonnement de la pensée et la puissance
d'animation du génie humain’.
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Het land van wind en water
(Noord-Holland benoorden het IJ)
Romantische geographie door P.H. Ritter jr.
I.
Op weg naar de winderige domeinen.
Wie zegt er nog, dat Holland klein is? Ik heb mij in een klein land gevoeld toen ik
spoorde tusschen de heuvelen van Tours, toen ik aan de overzijde van Schaffhausen
in dat museumhuis, vol met geweien van herten, vol van Westminsterklokken en
bierpullen zooals we ze kennen van den Bybelebonschen berg, den waterval te
vergeefs zijn eigen ontzaglijkheid hoorde uitbulderen voor mijn aan grootere
immensiteit gewende ooren. Duitschland is klein van afmeting, zoo klein dat de
natuur er op vele plaatsen wordt aangewend als décor voor menschelijke monumenten.
Zoo'n Rhijnbergje is een geschikt onderstuk voor de ‘Germania’, - en hoe petieterig
liggen de heuveltjes van het Teutoburgerwoud om dien geweldigen steenen knaap,
het Hermannsdenkmal. Ik kan het niet helpen, maar als ik een berg zie met een kasteel
er op, denk ik altijd aan een taart, waaraan onze vriend de banketbakker een bekroning
heeft gegeven van noga, en blikkend in de tusschen rotsen gehangen wonderspiegels
die Noorweegsche fjorden heeten, heb ik altijd meer gevoeld hoe diep dan wel hoe
wijd de wereld was. Als ge wilt weten wat ruimte is, reis dan in Holland. Ik ben
geneigd te gelooven dat er maar één land ter aarde is, dat ons vaderland nabij komt
in onmetelijkheid, - dat is het land der Russische steppen. Zoo wijd is Holland, dat
het geluid zich zelden specialiseert.
Men hoort den wind aan alle kanten flapperen, en het zachte geklots van verre
wateren laat nimmer af van onze ooren. Er is een wazige gezichtseinder, vlakten en
wateren vervloeiend in nevelluchten, waar het Nederlandsch territoir eerst reeds zijn
onmetelijkheden manifesteert, maar er zijn in Holland ook onmetelijkheden van
geluid. Ik noodig U uit, mijn lezer, driemaal de aarde met mij rond te tuffen in een
stikdonkeren tank. - En laat hem dan stilhouden opeens.... ge hoort of ge in Holland
zijt.
De wijdheid van gezicht en geluid, ge vindt haar het meest in ons onmetelijk
Siberie, het land benoorden het IJ. Ik weet het zeker, dat Vader Aeolus daar woont
met al zijn duizend kinderen, ik ben ervan overtuigd, dat elke witte wolk een zak is
die de snaken tezamen hebben volgespoten met wind. Boven het IJ is geen verschil
van weersgesteldheden, het waait er, het waait er immer, ook op een windstillen dag,
als nog de duizend grasstekeltjes in de weiën tusschen de dijken staan te bibberen
en het nerveuze water zich in rimpeltjes samentrekt. En als er geen regenvlagen
slieren om den ouden toren van Ransdorp, dan bromt de wind toch wel zijn deuntje
om zijn verweerde hoeken, als een ontevreden ouwe heer.

II.
In Aeolus' greep.
Dit land is zoo vervuld van windesiddering, dat het zich heelemaal op windgeluid
heeft ingericht. Alles moet hier gieren en pijpen over deze streek, die plat is als een
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gesneden kaas en bezaaid met windvangers en windverbreiders. Daar is om te
beginnen de vegetatie. Geen land ter wereld heeft zulke voorraden van spichtig lisch,
dat wuift langs alle bermen en over de verraderlijke sloten die niet als open, eerlijke
wateren zich aan den hemel vertoonen, maar verscholen liggen onder lagen
plantengroei. Gaat heele dagen door deze vlakten en overal is aan Uw zijde het
neen-schuddend lisch, als een nooit eindigende reeks symbolen van negatie. Dit is
geen rijpe, welige deining als van korenaren, het is een wanhopig zich bukken onder
den adem
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van het onbestemde, het is een gluiperig klimmen van den wind langs gladde varenen,
die uit heur spitse vingeren hem weer laten ontglippen dat hij weer verder gaat en
huilend uitzucht in de huiverende ruimte. Dàn zijn er de boomen, de lange lange
rijen van boomen met hun ijle stammetjes, die aan den horizont met hunne ragge
getakten als zwarte wolkenlijnen verschijnen, maar meer nabij hun waren aard
vertoonen van kale palen omhuld met een schaarsch gebladerte, dat alle gulheid mist.
Zij staan langs de eindelooze wegen met hun spits-toegebogen dorre takkenvingeren,
waarvan het loof zelfs in den zomertijd verschrompeld is. De takken der boomen
lijken alleen bestemd tot wijzen, niet tot beschutten. Zij wijzen, zooals alles wijst
benoorden het IJ. Vol is het land van wegwijzende handen, en wijzen doen de lange
masten der schuiten die overal dobberen in dit reusachtig moeras van water en groen.
En wijzen doen de lange staken met de roode ballen op hun mageren kop die voor
de dolende scheepvaart hier zijn neergezet, en wijzen doen de telegraafpalen met
hun witte klosjes in de hoogte, die lijken op een schichtig vogeloog. En het
verschrikkelijke is, dat alles wijst en de wanhopige reiziger weet niet waarheen. Het
Doel spot hier met zichzelf. Er is wijdheid, onzekerheid, ge kunt naar alle kanten en
toch: een machtige gedachtelooze windvlaag duwt tegen U aan en sliert U voort en
dwingt U verder alsof ge een dolend ridder zijt.
Het slierige en zwierige viert zich hier uit in de gebogen lijnen die als guirlanden
zweven tusschen de omhoog zich spitsende rechtheden. Het doet zich gelden in het
buigend tuigage der duizend schepen, met al zijn hangende, ronde touwen, en in de
zeilen van de kleine visschersbooten die over al de omwierde plassen stevenen in
grillige lijnen als een singuliere optocht. Het spreekt zich uit in de lange snoeren der
visschers, die als myriaden zwijgende roofvogelen tusschen de struiken verstoken
zitten, gekluisterd aan hun lange, buigende hengels, terwijl de gekromde ruggen naar
de dobbers gebogen zijn, die dansen op de golven, wanneer de wind komt
aangeschoven door het water en de golven aanduwt tegen de kust.
Ik geloof dat er in Noord-Holland niemand is die niet zijn leven vervischt. Het
visschen is hier een onontbeerlijke functie, het is verwant aan voedsel nemen en
ademen, en ik ben er van overtuigd dat wie hier niet vischte, sterven zou.
Dat visschen gebeurt aan alle hoeken van het land, maar het wordt een feest van
lijnen als ge het onder bruggen ziet. Zoo in de ijlte van den herfst lijkt het een
samenspel van spinnedraden; de over grijze vlieten zich welvende buigingen der
bruggebogen, waartegen de spitser buigingen der vischgetouwen en de schuiten met
heur rondende zeilen uitkomen. En over de bruggen verschijnen dan kleine figuren,
een boertje met zijn bollende broek, of wel een vrouw, wier rokken vol met wind
geblazen worden als was het een doedelzak en dan de kindertjes met hun
matrozenmutsen, waarvan de wimpels fladderen op den windeadem zooals de wimpels
van de schepen.
De schoonheid van Noord-Holland is anders dan die der Zeeuwsche domeinen,
waar het heelal vervuld is van kleur en rust. Hier heerscht het leven van lijn en
beweging, hier heeft de zwier zijn los en luchtig spel en golft de liniatuur in duizend
wendingen. Het zwierige is in het dansen van de kleeren der menschen en in hun
bewegingen. Want ieder is hier bedacht op de verrassingen der tochtige vlagen, en
alle armen zijn gebogen om de hoeden vast te houden, zoodat alle menschen met
hun steeds gebogen armen wel reusachtige ooren lijken, symbolen van eeuwigdurende
luistering naar het geluid dat zonder pauze de wereld doortrilt.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

Hier mist de wind alle weerstreving, er is geen ding of het geeft zich aan hem prijs,
de duizend molens, groote en kleine
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die overal in het land verspreid zijn als neergestreken vogelen, zij wentelen met hun
wielen als bezetenen en de hooibergen met hun driehoekige daken, zij lijken op de
witte haardossen van grijsaards gedekt met breede flambards, waaronder de
hooilokken ook al flapperen op den windeadem. Het is of er hier altijd scherp wordt
gefloten. Door de oneindig uitgespannen telegraafdraden en door de wateren die
strak gerimpeld zijn als huiden van oude menschen die het koud hebben, gieren de
tochtige liederen en zij suizen langs de huizewanden en door de ruimten die de
woningen vaneenhouden. Want alles is hier afzonderlijk, het is hier een land dat den
samenhang weert, en tusschen de huizen, en de niet met maar naast elkaar schrijdende
menschen is het vol kleine uitkijken in de oneindigheid. Er leeft niets verholens en
niets verzwegens in deze streken, ge voelt U hier in Uw pure naaktheid, het is of er
een onophoudelijke, dreigende spot in alles ligt wat U hier omringt. Ja zelfs de huisjes
waarheen ge U begeeft als ge door niemand wilt worden gezien, staan hier afzonderlijk
en nadrukkelijk middenin de wei, zoodat de geheimste menschelijke verrichtingen
door openbaarheid omgeven zijn.
De wind is hier de groote toovenaar. Hij heerscht over de lijn en hij heerscht over
het licht. Er is een witte, glazene helderheid in het land, het is hier helder omdat het
koud is, de helderheid die ons omgeeft dat is de helderheid van een voortdurenden
vriesdag, die onze botten doet knarsen onder het kale, vale omhulsel onzer magere
kleeren en verschraalde vellen. Alles wordt aangedaan met een gladde rulheid, als
van wangen gewasschen door een bijtende groene zeep, de kleuren zijn hard en luid
als helle stemmen, de houten huizen zijn getint met rood en groen, maar blijkbaar
niet uit liefde doch uit protest, protest tegen de voortwoekerende orkanen, die de
bladeren verschrompelen aan de boomen, de doordringende winden die de roode
binnenwanden der melkemmers hebben afgeschraapt, zoodat de couleuren als een
fijn poeder verspreid zijn naar alle streken der aarde. Och, en de huisjes zijn soms
ook zoo arm, ze zijn soms zoo heelemaal weggezakt langs de dijken, omgeven nog
door hun schrale stijve geraniums die als schildwachten tot het laatste parmantig te
wacht staan met ontvelde, sidderende hoofdjes.
Er is een ernst, een tragische, onverbiddelijke ernst in deze streken. Ziet, hoe
ernstig is de lucht. Zij is niet mild en doordrenkt van mijmering als de Zeeuwsche,
maar de groot witte wolken zijn dreigend en vol van nagedachte. Het licht vloeit hier
niet uit den hemel, maar het spuit door de kieren der wolken, en het is hel, zooals
een tuinspiegel waar de zon op schijnt. Soms worden regenbuien van licht door de
wolkenopeningen gegoten en ze stralen vreemd neer op een eensklaps primordiale
wereld. Want als er geen kleine torens van dorpen uitsteken aan de kim, dan kunt ge
U opeens gevoelen tusschen een kamp uit den oertijd, een verzameling van reusachtige
tenten, die gespannen zijn temidden van een weidsch en groen moeras. Die tenten,
dat zijn dan de roode, pyramidale daken der hoeven, want nergens ter wereld drukken
zoo onmetelijke daken de kleine vensters der boerenwoningen die lijken op glurende
oogen, als in Noord-Holland benoorden het IJ.Maar daar verschijnen zij weer in hunne kleine onbeholpenheid, en ze wekken U
uit Uw voorwereldlijken droom, de torens der dorpen, waarop soms per ongeluk een
groote droppel zon gevallen is.
Kent gij de menschen hier? Zij hebben alle een vleug van slimheid over zich, ze zijn
spits en hun koonen zijn rood en ze zijn ieder een persoonlijkheid, die zich met vaste
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voeten vast klampt aan de aarde. En ze zijn afzonderlijk, als alles, het zijn individuën
die zich verzetten en even intens is de kracht van hun strijd als in Zeeland de rust
van den arbeid.
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Hoe sterk, hoe groot, hoe dramatisch is dit spitse land en dit spitse volk. Het is niet
opgegroeid uit den bodem, maar het houdt in de deinende vlagen die het omruischen
de koppen omhoog zooals de schepen hun masten ophouden boven de wateren der
zuigende zee. Het streeft, het trekt op, het gaat voort, immer voort over de rechte
ruggen zijner groene dijken die gelijken op eindelooze visschen, - immer voort langs
zijn magere hekken, onder de geraamten zijner ophaalbruggen en langs de trillende
lansen van zijn ontbladerde boomen. Het gaat voort, het strekt de jukken zijner
schouders. Verder, verder, immer verder in strijd met den wind, den grooten Beweger,
die zijn leven begeleidt met een sombere, monotone muziek.

III.
Langs dorpen, steden en boomgaarden.
De reis naar Alkmaar vangt aan over de dijken en langs de wateren. Hoog door het
land liggen die lange groene riggels, waarlangs de weien als grijsgroene vaagheden
zijn uitgespreid. Maar dan opeens rijst tusschen schaarsch geboomte een dorpstoren,
als middelpunt van een lijn van lange houten huizen, - en ge gaat langs een water
waarlangs het dorp met zijn vlonders en visschende menschen is uitgebouwd. De
kilheid van het land doorhuivert de namen der plaatsen, Zunderdorp en Ilpendam,
namen die ruig en rul aandoen en de groepen van huizen, die die namen dragen, staan
strak en stijf aan hun plassen, stuursch dragend hun gewaad van schrelle kleuren.
Wat verder binnengedrongen in dit ijle land, verwondert het U dat U een dichtere
bewoondheid ontmoet. Daar gaan wij door de kleine wallen van Purmerend, die om
ons heen liggen als reusachtige groene aardappels en daarna glijden wij in ons
anachronistisch trammetje dat met zijn groote bakken vol rookende boeren wel op
een trekschuit lijkt, langs de kaden der kleine Noorsche stad. Aan de eene zijde de
schepen, waar de roodbruine schippers met hun ruige baarden zitten te luieren nu de
vaart nog wacht en de struische schippersvrouwen plotseling oprijzen uit nauwe
dekluiken als groote poppen uit een Janklaassen-doos, en aan den anderen kant daar
kunt ge blikken in de keurige kleurige al te zindelijk gewasschen stad, met haar
groote bobbelkeien en haar schel-toonende huizekens, waarvoor de magere boomen
als groote pluimen zijn opgericht. Het is al kille kleur en helderheid, het is - in al zijn
smetteloos schoon - dezelfde magere kilheid der dorpen, een kilte als van gestolten
wind, die hier omvangrijker uitdrukking vond. - Maar dan, voorbij Purmerend,
gebeuren er wonderlijke dingen. Hetgeen ge nimmer vermoed hadt in dit kale klagende
gebied, dat gaat geschieden. - Met zachte suizelende vaart buigt zich Uw voertuig
van den dijk, waar de windvlagen bromden door zijn spillewielen, en het zweeft neer
in een enorme, beschutte vlakte. - Er zat een klein koppig boertje bij mij in den wagen
toen ik naar Alkmaar trok, zijn roode wangen glommen zooals kleine listige oogen
kunnen gluren, en hij voorspelde mij al maar dat wij eindelijk zouden komen in het
land der groeizaamheid. En daar dan reden wij eensklaps door den Beemster. Het
locomotiefje dat heel rap de vlakte indaalde als een zwarte poedel die naar zijn
voedsel verlangt, stiet een geloei van vreugde uit en uit de diepte van de wei klonk
er het antwoord van vette, traag-levende koeien.
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Wat is de Beemster? Men zegt dat het een polder is, maar het is een ontzaglijk
park vol ellenlange lommerrijke lanen, het is een tuin vol schaduw in een land van
licht. Want dat blijft ook hier weer het wonderlijke, dat er geen overvloeiing is van
vormen en kleuren, dat er contrasten blijven en felle schaduwen tegen
metaal-glanzende helderheden van licht.
Maar binnen de schaduwvolle lanen van den Beemster is toch het leven rijk. Het
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lijkt wel of hier alles woekert om de rulheid van tinten die ons tot dusver geleidde
te overschaduwen, er is een prachtige tooi van blaren die opranken tegen de stille
huizen en de in diepte van tuinen schemerende boerenhoeven. Veel huizen zijn als
groote nesten, zacht overtogen met klimop, en hoeveel milder komen hier de kleuren
uit tusschen de gelommerten!-

IV.
Alkmaar..
Voordat zij Alkmaar bouwden, hebben de goden de streek waarin het pronken zou
zorgvuldig uitgezocht. Van den Beemster komend over wateren en langs dijken vindt
ge opeens een langen, deftigen weg, met stoere, weelderige boomen en leidend langs
weien die in statige stilte neerliggen zoo deftig en rustig als schilderijen in een
patriciërshuis. Aan de andere zijde is een kloeke breede vaart gegraven, waardoor
de vele schepen die over de Noord-Hollandsche meren kwamen, kalm binnen kunnen
glijden in de stad na al hun woelige escapades Het is hier alles voornaam en
beheerscht, en het verwondert U niet dat er geen oude verweerde poorten Uw
romantische neigingen prikkelen, waar ge door een groot ijzeren hek waardiglijk
wordt binnengelaten. Er is een onmiskenbare waardigheid in Alkmaar, dat zich
eenigermate presenteert als een groote stad. Het heeft een tram, die langs een breede
winkelstraat voetje voor voetje zich laat voortbewegen door een veteraan onder de
paarden, het heeft weidsche plantsoenen en een station met een moderne allure. Het
is merkwaardig tweeledig - de stad van de lage landen en ook de stad die ligt op de
helling der duinen, de oude Hollandsche stad met zijn grachten en oude gebouwen
en de moderne stad die in de spheer van Bergen ligt, waar het nieuwere leven in de
laatste jaren verwonderlijk is ontloken.
In tegenstelling tot de Zeeuwsche steden die leven in een ongerepte-historische
spheer, heeft men in een Hollandsche stad immer een oogenblik moeite om door te
dringen in zijn historische wezen, omdat een waas van moderniteit onze oogen
voileert. Holland is zoo vlakbij en zoo benaderbaar, wij missen de illusie van een
lange reis over de vele grijze wateren en een automobiel in Alkmaar is een eerder te
aanvaarden gebeurtenis dan een in Veere of Zoutelande.
Maar toch, hoe ongerept is deze stad vol frissche historiciteit, hoe voelt ge U in
haar smalle straten en over haar bruggen kuierend in het Holland der 16e en 17e
eeuw!
Alkmaar is de stad aan de inktzwarte wateren. Het is een Noorsch Venetië, maar
zijn kleuren zijn donkerder en zwaarder dan in het Zuiden, het is een stroeve en stoere
schoonheid, vol van innerlijke pracht.
Gij weet het allen, die naar Alkmaar tijgt, dat zijne Waag zijn Koninklijke
beroemdheid is. Ge gaat naar Alkmaar ter bedevaart tot dit monument van kloeke
schoonheid, zooals ge naar Veere tijgt om den heiligen beker van Maximiliaan te
zien. - Maar ik verzeker U, dat hier de werkelijkheid grooter is dan Uwe verwachting
De Waag van Alkmaar domineert de stad. Zij heerscht in Souvereine Alleenheid,
want binnenkomend van den Beemster vermoedt ge niet, dat ook een oude Kathedraal
en een stadhuis vol wondere regelmatigheid als schatten verborgen zijn achter de
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vele huizen met heur aardige roode daken. - Wat ge alleen en overmachtig ziet dat
is het luisterrijk gebouw met zijnen rooden romp uit rijzend boven den onderworpen
luifel en met zijn klokketoren, die zich fijn toespitst tot waar hij de ijlende wolken
benadert van den Noord-Hollandsche hemel. - De heele omgeving is hier secondair,
alles schijnt hier gebouwd, heeft zich gevoegd om de Waag te doen uitkomen in haar
heerlijkheid. Zooals het Japansche landschap en de Japansche monumenten zich
hebben gericht naar den heiligen berg Fusijama, zoo heeft zich alles in Alkmaar
bescheiden gericht naar zijn prachtige Waag.
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Het wonderlijke is, dat zij niet machtig is, maar louter: schoon. Zij overweldigt niet,
zij handhaaft hoffelijk haar karakter van profanen bouw, zij voegt zich in de harmonie
der schoonheid waarmee men haar heeft omringd. Het plein waarin zij staat is
afgesloten door de ebbenhoutkleurige grachtewateren, waarover kleine ophaalbruggen
leiden, men komt recht op haar aan, over een vriendelijke kade, waar veel beweeg
is van bescheiden lijnen en kleuren, men ziet haar in de lengte en het is daarom dat
haar achter breedere kolommen oprijzende spitsheid zooveel indruk wekt. Bij het
water staande is zij gemeenzaam met den handel, wiens bestemming zij heeft, en het
moet haar een zachte wellust zijn als zij zich den stroom der duizenden goudgele
kazen laat ontvloeien, die uit de borsten stroomen die haar drie ronde poorten zijn,
en die dan wegglijden met de zacht over de donkere wateren schuivende lage
schuiten.De Waag te Alkmaar is een gebouw maar ook een schilderij. Zelden zag ik een
architectuur met zooveel picturale qualiteiten. Bewijst zij dat de veel-geopperde
tegenstelling tusschen wat den schilder en wat den bouwheer treft, kan worden
verzoend? En heeft zij in wezen iets van een schilderstuk, of is hier de oorzaak dat
de Stad haar hoofdgebouw zoo gunstig te kijk stelt? Misschien worden wij wel misleid
door de allegorische schildering prijkend met rijke kleuren op zijn bovengevel, die
wel een soort triptiek gelijkt. Maar ik geloof dat wij, die gewoon zijn aan grijze
gebouwen in dezen grooten trant, vreemd opzien naar zooveel kleur bij deze afmeting.

V.
Het land van water.
Hebt gij er U wel eens op bezonnen, hoe duizendvoudig de beteekenis van het water
in ons leven is? Geen element beheerscht zoozeer de gesteldheden onzer ziel en geen
element is zoo verscheiden in zijn verschijning. - Wij zouden geneigd zijn den
Griekschen wijsgeer gelijk te geven, die het heelal uit water dacht gestolt, - en nog
vloeit het langs de vastheid der aarde, en het suist en zucht en zoemt en dondert om
ons heen. Ge ontmoet het in evenveel karakters als er gemoedsaandoeningen zijn in
de menschelijke natuur. Er is het water dat stem heeft en het water dat vol is van
starre zwijgenis als een graf. - Wanneer ge wandelt door de bergen in een schoonen
zomeravond, dan kweelt het geklater der sprengen in Uw oor als de melodie van late
vogelen, maar als ge uitzeilt naar de zee-in-storm dan dondert het U toe als
kanonnengedreun of het reutelt, verder weg, als het knarsen van ijzeren kettingen.
Het water is de meerdere van den wind. De wind kent pauzen, de wind valt soms in
zwijm, maar het water is een onverstoorbare, meedoogenlooze werker, een permanente
prater die voor de stilte niet wijkt. - Ge kunt U tegen hem niet verweren en hij eischt
U voor zich op, hij bindt al Uw zinnen, want als ge doof mocht zijn voor zijn geluid,
dan klampt hij zich vast aan Uw oog. In Holland is nergens een plek, waar ge het
water niet ziet. Als een ontzaglijke droppel glinsterend kwik spreidt hij zich uit over
de Geldersche heiden, in Zeeland is hij alom tegenwoordig aan den verzilverden
horizont, en hier in Noord-Holland klopt hij tegen alle kaden met zijn dreigende
weeke vingeren. Hoe groot is het verschil tusschen bewegend en rustend water. De
rustende wateren zijn als plotseling in de onze blikkende oogen. Zoo helder en
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nadrukkelijk blikkend, dat men ze niet ontwijken kan, en ze zijn ondoorgrondelijk
rein en diep als de blauwe wateren in Zeeland of ondoorgrondelijk somber zooals
de zwarte stadsgrachten die daar zoo koel te staren liggen als wij naar huis gaan door
de eenzame nachtelijke straten. Het bewegende water is sierlijk als het zich in
horizonten verliest, maar in een open landomzoomde vlakte doet het vlot en vroolijk
aan, nuchter
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en frisch als het zakelijke dagelijksche leven. Maar soms ook is het in zijn sluike
weekheid verraderlijk. - Het golft aan tegen de lage kusten als een legioen van
sluipende kattenruggen en zijn geruisch is zwak maar zeker in de roerlooze duisternis.
Vol van dat sluipende dreigende water is Noord-Holland, het wordt omringd en
onderschoven door het water dat zijn immer dreigende vijand is. Men is hier op zijn
hoede, minder vrij en frank met de stroomen dan in Zeeland, waar het water zijn
eigen dammen opwerpt in de gele schorren, waar het de kiemen van het land draagt
in zijn schoot.

Eenige aanteekeningen.
Het land en het volk. Het grootste gedeelte van Noord-Holland benoorden
het IJ behoorde in de middeleeuwen tot West-Friesland. Alleen
Kennemerland was niet meer Friesch, De geschiedenis dezer streek in de
middeleeuwen kenmerkte zich door den strijd tusschen den adel, gesteund
door de kerk, die het land in bezit wilde nemen, en het volk. Het vrije
boerenvolk beschouwde de ridders als onderdrukkers en vijanden en de
eeuwenlange, met hartstocht gevoerde strijd bereidde aan talrijke
Hollandsche graven en aan veel der dapperste ridders den ondergang.
Telkens werd het overwonnen.
In dezen strijd werden de West-Friezen begunstigd door de geographische
gesteldheid van hun land, dat moerassig en in een oneindig aantal eilandjes
verbrokkeld was. - 's Winters konden de gepantserde ridders hun
tegenstanders op het ijs bestrijden, maar bij open water konden die
tegenstanders immer hulp krijgen van hun welbevaren oostelijke
stamgenooten, die over het Vlie tot hen kwamen.
Toen in de 13e eeuw de Zuiderzee ontstond ten gevolge van een
ontzettenden doorbraak, en de Westfriezen werden afgesloten en op zichzelf
aangewezen, gelukte het aan de Hollandsche Graven den weerstand te
breken. Van dien tijd dateert de bedijking, en daardoor de vereeniging
voor goed van Holland en West-Friesland.
Alkmaar. Alkmaar vindt men reeds in de 11e eeuw in de oorkonden
vermeld. Het behoort tot de oudste plaatsen van Noord-Holland. - In deze
streek, dichtbij de duinstreek gelegen, die aan de graven was onderworpen,
konden zij snel voet krijgen, en een vast uitgangspunt voor hunne expedities
tegen de Friezen. Die vroege politieke en strategische beteekenis van
Alkmaar, dat ook eene rol speelde in de Hoeksche en Kabeljauwsche
twisten, droeg bij tot het aanzien der stad, en deed haar een der
hoofdstapelplaatsen worden voor de natuurproducten van het land en zoo
kwam het reeds vroeg tot een breeden en duurzamen welstand, dien het
anders waarschijnlijk eerst veel later zou hebben gevonden. Nadat Alkmaar
gedurende de partijtwisten zijne eerste omwalling had verloren, werd in
1528 tot het herbouwen der vesting besloten, waaraan de stadsuitbreiding
in het Zuiden en Westen voorafging.
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En deze nieuwe vestingbouw was de klip, waartegen de macht der
Spanjaarden in 1573 te pletter liep. Het afslaan der belegering had voor de Alkmaarsche burgerij buitengewone
gevolgen, en men verwondert zich, indien men de kaart die Cornelis
Drebbel in 1597 van de stad gemaakt heeft, aanschouwt, over het werk
dat in twintig jaren werd volbracht. Verschillende meren werden
drooggelegd, en men legde een dam door het Voormeer. De vorming van
een nieuw stadskwartier bracht de noodzakelijkheid mede, van weer nieuwe
vestingwerken. Tegelijk met deze werden de oudere stadspoorten
hernieuwd. (c.f. Galland. Geschichte der Holl. Baukunst und bildnerei)

Een en ander omtrent de waag te Alkmaar.
De waag is een middeleeuwsche Kruiskerk met steunbeeren, die in het
laatst der 16e eeuw voor het tegenwoordig doel is ingericht. Aan de
Oostelijke, Zuidelijke en Noordelijke gevels, die in hoofdzaak van
gebakken steen zijn, is dit nog duidelijk te zien. Alleen de westelijke gevel,
met een deel van den daaraansluitenden zijgevel, is uit de 16e eeuw; dit
gedeelte is echter in onze dagen geheel vernieuwd. In de fries, onder het
wapen der stad, staat nog, als van ouds:
S.P.Q.A. restituit virtus ablatoe iura bilancis.
Op het gebouw staat een toren, die op vier zware gemetselde pijlers met
Dorische Kapiteelen rust. Hij is van gebakken en gehouwen steen, wordt
door nissen in Gothischen trant versierd en door een balustrade met
obelisken gekroond. De achtkante spits is van hout en door lood en leien
gedekt. Hij heeft twee omgangen en een tulpvormige kroon. De toren bevat
een klok van 1.27 M. middellijn, waarop men leest als rondschrift: Henrick
Wegewart heeft mi gegoten in der stad Campen anno 1616. Daaronder
staan twee wapens van Alkmaar. Het carillon bestaat uit 35 klokken,
waarvan de grootste 1.32 M. en de kleinste 0215 M. middellijn heeft. Op
deze klokken staat: Melchior de Haze me fecit Antverpiae en de jaartallen
1687 en 1688. Op de ton van het klokkenspel staat: Willem Sprakel fecit
Haerlem 1686.
Op het kantoortje van den waagmeester staat:
Een valsche waghe is den heere een grouwel daer en teghen een
volghewicht is sijn welbehaghen.
Proverbia cap. 11. 1622 (c.f. G. van Arkel en A.W. Weisman,
Noord-Hollandsche oudheden).
Eenige literatuur over Alkmaar. C. van der Woude. Kroniek van Alckmaer
met zijne dorpen.... voorzien met een kaart van Alckmaar en van de
Schermeer (met afb. 's Gravenhage 1746). Boonkamp Alkmaer en des
zelfs geschiedenissen, met afb. (Rotterdam 1747). W.J. Hofdijk. Ten
vierdag gerechtigd. Feestrede Alkmaar 1860. C.W. Bruinvis. Alkmaer in
1560. W. van der Kaaij. Een dood volk, toespraak gehouden op den
gedenkdag van Alkmaars ontzet in 1573 (Alkm. 1862) id. Gezigten op
Alkmaar, geschiedkundige mededeelingen bij teekeningen van B.G. ten
Berge. Alkmaar 1862. J.J. de Gelder, Brieven en andere bescheiden rakende
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het beleg van Alkmaar in 1573, naar de oorspronkelijke stukken uitgegeven
(Alkm. 1865) A. L, G. Bosboom Toussaint. Alkmaars beleg ten jare 1573.
In memoriam, tafereelen enz., (Haarlem 1873). Hofdijk Alkmaria Victrix.
C.W. Bruinvis ‘Hoe de Alkmaarsche waagtoren zijn klokkenspel bekomen
heeft.’ (Alkm. 1888), N. Beets. Redevoering ter gelegenheid van de
steenlegging door Z.M. den Koning tot het op te richten gedenkteeken van
Alkmaars ontzet uitgesproken (Haarlem 1873).
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Sint-Elmsvuur,
door Herman Robbers.
XIII.
Al sedert jaren was dat plan in Huibs binnenste groeiende geweest: een roman te
schrijven. Hij merkte dat, nu hij er welbewust en wilskrachtig over begon te denken.
Verschillende ideeën had hij er voor, maar één lichtte boven de andere uit, boeide
en trok hem aan, telkens weer; één verhaal droomde hij zich, waarin hij voelde tot
uiting, tot gestalte te kunnen brengen allerlei gevoelens en gedachten, door het leven
in hem gewekt, en die in hem om-en-om-woelden, soms tot benauwens toe: een
geschiedenis was het als van dat meisje, dat Doortje, van toen in Arnhem, dien
heerlijken nacht op de hei. Hoe zij opgroeit, lichamelijk, als door een wonder, gezond
en mooi, geestelijk braakliggend, verwaarloosd, in het roezemoezig arbeidersgezin
van haar altijd oneenige ouders; hoe zij komt, heel pril, op het modenaaisters-atelier.
Het leven daar, de eentonige arbeid en het wilde plezier, haar moordend ontijdige
en plompe kennismaking met sexueelen omgang, haar eerste zoogenaamde
liefdesavonturen, 't haar frissche wezen insluipend bederf. Een romantisch-gevoelig,
lief, meelijdend, levendig tevens, ja zelfs intelligent en geestig meisje moest het zijn,
maar dat door nu-eenmaal ontbreken van zelfrespect, en door den omgang met dieper
bedorvenen, ál onverschilliger, zoogenaamd lichtzinniger wordt, het leven gaat
aanvoelen als een soort prettig-gevaarlijk, fel spannend spelletje. Vreemd mengsel
weldra van hunkerend romantische dweperij en hard cynisch levensbegrip. Een
avond, een nacht, als die met hem, wou hij erin beschrijven - en daarmee den nog
altijd schrijnenden weemoed dier herinnering te boven komen. Maar ten slotte moest
dat meisje - er was een illusie in Huib, en een wreedheid tevens, die dat eischten! als tegen wil en dank, liefkrijgen, écht en volledig, een zulk een groot gevoel totaal
onwaardigen man, die haar tijdelijk gelukkig maakt, toomeloos, óver-gelukkig, haar
daarna beu wordt en weg smijt.... Met een verschiet van dofheid en ellende zou zijn
boek moeten eindigen.... Dit ging hem zéér aan 't hart, hij vócht er tegen, maar een
macht, grooter dan hijzelf, scheen altijd weer te zeggen: het moét zóó.
Kort en norsch, in den hevigen gloed van dit nieuwe verlangen, brak Huib met
zijn in de laatste tijden ontstane gewoonte van avondlijk uitgaan met vrienden en
kennissen, het zitten kletsen en doorslaan over litteratuur en schilderkunst onder 't
genot van grogjes of glazen bier. Al die onvruchtbare opwinding, hij had er een
plotselingen, fellen afkeer van. Avond aan avond bleef hij thans weer op zijn kamer
zitten, lezend of schrijvend.
Hij las fransche litteratuur of ‘De Nieuwe Gids’, den schitterenden jaargang
1888-1889, die hem verrukte en aanvuurde, hem dronken maakte van genot en
verlangen. Het waren de hartstochtelijke verzen van Willem Kloos, Van Deyssel's
striemende spotkritieken, Gorter's Mei en Van Looy's Dood van mijn poes, die hem
deden hijgen als van verliefde hunkering. O, meedoen, meedoen! Maar daar was ook
van Deyssel's ‘Menschen en Bergen’, dat hem ontstelde en verwarde, hem, ondanks
al zijn bewondering voor zoo fijn geobserveerde sensatie, prikkelden tot verzet, tot
‘het ánders doen’, veel eenvoudiger, véél.... hij noemde het in zich zelf: socialer.
Bijna niet wachten kon hij om aan 't werk te gaan. Maar hij dwong zich tot geduld,
herlas aandachtig zijn oude aanteekeningen, ordende ze en maakte er nieuwe bij;
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schreef eenige malen den korten inhoud van zijn roman, in telkens weer wat
uitgebreider vorm; verdeelde zijn stof in hoofdstukken; nerveus en ingespannen was
hij met dat alles bezig, vaak tot laat in den nacht. Maar ook in den middag en den
avond al, van zijn eerste ontwaken af soms en onder zijn drukste
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bezigheden door, leefde Huib, diep-innerlijk, met zijn romanpersonen, kéék als 't
ware naar hen, zág hun gestalten en bewegingen, luisterde naar hun stemmen, leerde
hen aldoor beter kennen, hen en hun omgeving, hun omstandigheden, precies alsof
zij werkelijke menschen waren, met wie hij voortdurend omging. Leemten in zijn
visie, zijn kennis en begrip van die menschen, hun werk, hun doen-en-laten, trachtte
hij ook wel aan te vullen door lectuur en nadenken, allerlei onderzoek, maar dat lukte
hem lang zoo goed niet. Wat hij innerlijk zág alleen wist en begreep hij. En plotseling,
op een avond, in niet langer te bedwingen uitingsdrift - het werd te groot in hem, hij
moést er zich van verlossen! - begon hij te schrijven. Toch ingehouden,
concentreerende met alle kracht zijn aandacht op dat begin, vorderde hij maar
langzaam; niets neerschrijven wou hij dan 't geen hij ten volle beheerschte. En o!
telkens weer stootte je daarbij op nog niet áfgedachte, nog niet gansch-en-al
doorvoelde momenten. Het aanvangshoofdstuk schreef hij wel tien, twaalf maal,
bleef er wekenlang mee bezig, in een sterk besef niet verder te moeten gaan voor het
hem heelemaal voldeed, dit eerste, deze basis. Eindelijk, een stillen nacht, - de
kerkklok in de buurt, met zijn zwaarmoedig-nachtelijken klank, had alweer twee
geslagen - eindelijk geloofde hij toch, dat het goed was zoo. Nu kon hij verder gaan.
Rillend en klam van ontroering kroop de jongen in zijn bed.
Die eerste avonden en nachten met zijn roman, hoe dikwijls láter voelde Huib ze
als de gelukkigste die hij ooit beleefd had. Maar het moment scheen niets dan lijden
soms. Een worsteling; zoo vól van moeilijkheden bleek altijd weer dit werk - hoe
vermoeid trouwens begón hij er vaak al aan, na een ingespannen zakendag! - zoo
vol hindernissen, pijnlijkheden, kleine verdrieten. Het leven, het absoluut
geheimzinnige, het onberedeneerbare, dat geen begin en geen einde kent - aldoor
bewoog het, veranderde, verraste, ook in je verbeelding! - gewaarworden kon je het
eenigszins, met je zinnen, het bedroomen, bepeinzen, het ondergaan.... nóóit het
vatten en vasthouden, het begrijpen met woorden als in de greep van je hand, zóó
dat er niets van ontsnapte. Nóóit! Benaderen bleef het maar, al wat je deed, ten naaste
bij er iets van zeggen. Het licht, dat je er óók aan ontleende, er op terug doen vallen.
En welk een schemerlichtje bleek het soms! Het kwam voor dat Huib, in plotsling
afschuwelijk onmachtsgevoel, zijn voorhoofd neerbonzend op het voor hem liggend
papier - een banaal cahier, glad, wit, weeig leeg - uitsnikte, krampig, tranenloos; dat
was het ellendigste, het wreedste; je hart werd er door toegeschroefd; een comedie
leek het, walgelijk en onnoodig - want waarom wou hij het dan ook, zoo koppig, dat
schrijven!
Maar andere avonden, wanneer het lukte, wanneer het vlotte - nooit wist je daar
zelf van-te-voren iets van, noch hoe dat ontstond! - wanneer plotselinge vondsten,
als sprongen van zijn felgespannen geest, hemzelf zoo wonderlijk verrassen,
verhelderen, verlichten konden, hoe groot was dan zijn vreugde. Een machts- en
krachtsgevoel steeg forsch in hem op, een zekerheid van overwinning, die 't bloed
hem naar 't hoofd joeg en zijn oogen als naar binnen glanzen deed, in trotsche
blijdschap. Maar 't waren vooral die momenten van opklaring zelf, dat eensklaps
vreemd-helder doorzien van anders duistere levensdingen, louter door er zoo intens
en hartstochtelijk mede bezig te zijn, die 't hooge geluk in hem ontstaken. Sterker
dan ooit gevoelde Huib in zulke uren, dat dit het werk was dat hij doen moest, zijn
reden van bestaan, dit vreemde, verzonnen, noodelooze en nuttelooze werk, dat alleen
maar ‘iets moois’ kon zijn, voor wie er het ‘mooie’ in konden voelen. Hij was er nu
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eenmaal zoo één. De menschen zouden hem een artiest noemen en zouden meenen
dat hij het deed om hen te vermaken en om daar geld mee
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te verdienen. Maar hij kón niet anders. Alleen door er zich over uit te schrijven, zoo
vrij en open en tevens zoo nauwgezet mogelijk, hartstochtelijk en bezonnen tegelijk,
in heftig bewogen en toch zorgvuldig ingetoomde zinnen, kon hij het leven aan, kon
hij het overwinnen, kon hij zijn vreugd er aan hebben. Alle anderen mochten het dan
anders doen, onmiddellijker en onbewuster; die daar genoegen mede nemen konden,
moesten zich in het leven onderdompelen, het aan den lijve ondervinden, er mede
vechten als met een duister beest, het omhelzen en bezitten als een instinctmatig
geliefde - zijn streven en zijn geluk zou het altijd zijn, afstand ervan te nemen, en
het dan te beschrijven, het zóó te beheerschen, rustig - ofschoon uit een hart overvol
en brandend van verlangen. In de eenzaamheid van zijn kamer, met zijn penhouder
tusschen de vingers, leerde Huib ze kennen, al de weelden, al de smarten, overzag
hij zijn wereld als een God, werd hij een man, een mensch, groot en bewust.
Intusschen, geregeld en eenigszins plichtmatig, toch altijd weer met verlangen, bleef
Huib naar Haarlem gaan, naar zijn moeder en zusters, en ook - gedachtig aan zijn
voornemen, zich niet te zeer af te zonderen - nam hij uitnoodigingen aan, om te
komen eten of theedrinken, bij zijn patroon, bij de Frederiksen, weldra ook - toen
hij hen eenige malen ontmoet had - bij Noordzij. De oude uitgever, in den regel,
maakte van de gelegenheid gebruik om allerlei zakenplannen te bespreken;
aangerekend werden Huib 's mans vriendelijke invitaties - dat merkte hij duidelijk als blijken van hooge waardeering en als bizondere genoegens tevens; maar bij deze
gedachte placht de jonge man een weinig spottend en ironisch te glimlachen. Hij
begreep wel beter. Toch weigerde hij zelden of nooit. Hij mocht hem wel, zijn altijd
geaffaireerden patroon. Een handelsman op-en-top; zijn zaken waren zijn eenige
arbeid en zijn eenige liefhebberij, zijn hartstocht bijna; hij sprak er met liefde over;
maar daardoor juist was het altijd boeiend en maar zeer zelden onaangenaam, er over
te praten met hem. Ook voelde Huib wel degelijk de waardeering van zijn
schranderheid en inzicht in dit gaarne met hem overleggen, en werd hem dit, ondanks
de voortdurende inspanning, meer en meer tot een werkelijk genoegen, een
stimuleerende afwisseling. De uitgever had geen kinderen. Hij woonde alleen met
zijn vrouw, een kalm-lieve, zachtverstandige persoonlijkheid, en dit samenleven het kwam bij oppervlakkig bezoek niet uit, maar openbaarde zich op den duur aan
Huib - was van een stille, gedragene innigheid. Ook mevrouw placht, als was dat de
natuurlijkste gewoonte ter wereld, aan de zakengesprekken deel te nemen en zij deed
het met oordeel en opgewektheid, met vrouwelijke intuïtie en gratie.
Huibs artiesten-vrienden begrepen dit niet. Zij beklaagden Huib of lachten hem
uit als zij hoorden dat hij alweder ‘bij zijn baas’ op visite moest. Wat een corvee dat
toch zijn moest! Zij plaagden hem een beetje met zijn onvrijheid in dit opzicht en
met zijn meer-en-meer huisvriend worden in die philisterwoning - bij dien altijd in
haast en drukte gebukt gaanden zakenman en zijn, ook al meer dan vijftig-jarige, al
bijna geheel vergrijsde en verwelkte vrouw. In opspraak bracht zij Huib, zoo lachten
zijn kennissen. Aan de artiesten-dinétjes en soupétjes, bij Frederiks en Noordzij,
werd dit een geregeld herhaalde aardigheid.
De toon op zulke avondjes was dan ook wel gansch iets anders dan die aan de tafel
van den uitgever. Veel lichter, naar 't scheen; een onophoudelijke schertstoon, die
soms toch wat vermoeiend werd, vond Huib. Ook merkte hij op, het was gewoonte
in dien kring, in de verhoudingen van elkander dikwijls ontmoetende mannen en
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de hartstocht in het samenleven van man en vrouw iets moois, iets van geluk kon
zijn, scheen niet aangenomen te worden, of als een nietswaardige burgerlijkheid
bespot en veracht. Doch ook de mogelijkheid van vriendschap of menschelijke
waardeering zonder meer, in den omgang tusschen beide geslachten, werd in twijfel
getrokken. Ten minste men stelde zich zoo aan. Ieder voor zich wist natuurlijk wel
beter. Een goed volgehouden comediespel leek het Huib soms, een soort conventie
en fatsoen, die zichzelve voor oprechtheid en durf aanzagen. O natuurlijk, je hadt de
vriendschap, dat is iets tusschen man en man - want dat vrouwen, ook onderling,
vriendinnen waren, kwam zelden voor - iets tusschen kameraden vooral,
gelijkgezinden. Maar in het contact der geslachten heerscht de begeerte, altijd en
overal, in meerdere of mindere mate, en de sterkste begeerte, dat is de liefde, de
groote hartstocht of ‘passie’, waarin ieder, met al zijn middelen, strijdt om het bezit,
de bevrediging, de zoetheid der overwinning. Wie ‘liefde’ zei, dacht aan een
begoocheling vol poëzie, waarin gevangen te raken geen schande was, mits het niet
te lang duurde. Want werd een ongedeelde liefde meelijwekkend gevonden, ook een
langdurige verhouding ging voor min of meer zielig en belachelijk door.
Behalve de omgang in liefde en de omgang in vriendschap, was er dan nog een
derde noodig, de gezelligheid, het elkander ontmoeten voor afleiding en vermaak.
Daarin spéélde men de vriendschap, en spéélde men de liefde. Men was galant en
complimenteus, men flirtte en coquetteerde. Den een of anderen dag konden de
verhoudingen zich wijzigen, konden nieuwe combinaties ontstaan. Dat was het
belangwekkendste, daar scheen men zich eigenlijk altijd op te spitsen.
Zoo wisten ook allen die met Noordzij en Fietje omgingen, dat in de verhouding
dier twee wat vroeger of wat later de verandering komen zou. Thans begeerden ze
elkander nog en vochten hun strijd uit, maar de tijd begon al te naderen waarin ze
uiteen zouden gaan in wrok of onverschilligheid. Fietje was een verstandige vrouw,
die ‘de liefde’ kende. Zij wist wel, waarom ze niet naar het stadhuis had willen gaan;
dan zou het tusschen haar en Noordzij nog gauwer zijn afgeloopen geweest, gestorven
aan gewoonheid, banaliteit - het ergst gevreesde! Zij en Noordzij behoorden tot de
menschen, die, ook wanneer zij trouwen, in het huwelijk iets burgerlijks vinden.
Frederiks en Til, ja, die waren gehuwd, maar Otto Frederiks was dan ook eigenlijk
een gerangeerde meneer, die behalve zijn burgerbetrekking ook nog wat artistieke
bezigheden had - net als hij, Huib! - en Til een dame, die al haar best deed zich bij
de artiesten aan te sluiten, maar wie dit nooit erg lukte. Iets tweespaltigs was er in
het wezen dier menschen, van Otto tenminste. Want Tilletje - nu ja, die kwam niet
eens zoover! Zij wou wel graag, maar ze kon niet meedoen. Niemand, die dit ronduit
zei, maar het sprak uit den blik en het glimlachen der vrienden-artiesten, waarmede
zij een opmerking maakten over Frederiks en zijn vrouw. Ook wat hen betrof, wachtte
men af - zij het voorloopig nog wat heimelijker dan elders. Dat bij Otto de toestand
van verzadigdheid allang was ingetreden, geen zijner kennissen die er aan twijfelde.
Zelfs vond men algemeen, dat hij dit veel te openlijk toonde, niet ridderlijk en kiesch
genoeg bleef omgaan met zijn toch nog zoo knappe en jonge vrouw. Van Tils nog
altijd even smachtende, hartstochtelijke verliefdheid op haar man daarentegen was
ieder der vrienden overtuigd. Zij hing hem aan, met lichaam en ziel, had oog noch
aandacht voor anderen. Hoogst interessant vond men, in verband hiermee, dat Otto
geen kinderen had willen hebben en zijn vrouw er toe gekregen had zich naar dien
wensch te voegen. Het bevestigde
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alweer: zoolang een vrouw geen kind heeft, blijft al haar liefde-behoefte zich op den
bewonderden man concentreeren.
Eenige oplettendheid werd dan ook gewekt, al dadelijk toen Hoogland begonnen
was bij de Frederiksen aan huis te komen en Til hem met oprechte belangstelling
ontving - niet uit louter beleefdheid of om haar man genoegen te doen, zooals waar
het andere veelbelovende jonge kunstenaars gold, maar met een aandacht, die zij
expresselijk scheen te willen loochenen, die daardoor juist - en door kleinigheden duidelijk aan den dag kwam. Telkens weer bleek zij precies onthouden te hebben
iets dat Huib had gezegd. Vaak herinnerde ze hem aan zijn woorden - kwasi om ze
tegen te spreken. Zij kende de namen van zijn familieleden, wist weldra alles omtrent
zijn levensomstandigheden, zijn geschiedenis; toonde hij zelf, of een ander, zich
daarover bevreemd, dan zei ze leukweg, het immers uit zijn eigen mond vernomen
te hebben. Werd Huib, in gesprekken, geplaagd of in 't nauw gebracht, zij lette er
zoogenaamd volstrekt niet op, maar zorgde voor afleiding. Ook had men, bij zijn
binnenkomen, of wanneer Huibs naam werd genoemd, reeds een lichte onrust bij
haar geconstateerd.
De vrienden spitsten de ooren, verscherpten de blikken, maar zij spraken nog niet
onder elkander over hetgeen zij meenden te bespeuren. Men kon zich vergissen.
Tils houding tegenover haar man veranderde in 't geheel niet. Zoo onnoozel als
zij zich dikwijls gedroeg scheen zij toch eigenlijk niet te wezen - trouwens alle
vrouwen zijn slim en zijn comedianten - maar wat kon haar plotseling zoo bekoord
hebben in dien jongen Hoogland? Dát begreep men niet. Ze vonden hem aardig, een
‘goeie jongen,’ bescheiden, wat stil, maar in omgang met vrouwen ‘zoo groen als
gras,’ van uiterlijk geenszins opvallend knap en die ook nog niets bizonders
gepraesteerd had. Trouwens - wat lette Til daarop! Haar liefde voor Otto, men hield
er zich algemeen van overtuigd, een gewone bakvischverliefdheid op zijn heerig
glad-geschoren gezicht was er het begin van geweest. Al kon ze haar man nu al vrij
aardig napraten, aanwendend, zonder te gekke fouten, zijn drukst gebruikte
artiesten-termen, van litteratuur, noch van andere kunst, had zij eenige notie. Dat
leek wel vast te staan.... Een vreemd geval!
Na eenigen tijd echter begon de belangstelling der vrienden in 't geen zij heimelijk
voor Tils eerste buitenechtelijke bevlieging hielden weer te verslappen. 't Werd
oninteressant. Die naieve Hoogland immers scheen er maar niets van te bemerken!
In liefdezaken moest dit jonge mensch dan al een héél erge hals zijn. Het zou - zoo
gaf men zich toe, niet zonder teleurstelling - tusschen hem en het vrouwtje van
Frederiks wel op niets uitloopen. Een echte verleiding met ontrouw en overspel, geen
van beiden waren zij de menschen ervoor. Jammer! Haanstra zou het zijn vriend
Frederiks gegund hebben, en Noordzij, wien hetzelfde vroeger eens overkomen was,
had er al stikumpjes in gegnuifd.
Onmiddellijk intusschen, en fijntjes, was de vriendelijke gezindheid van het tengere
vrouwtje met de groote, goudbruine oogen tot Hoogland doorgedrongen. Niet uit
feitelijkheden zoozeer - haar beleefdheden en attenties ontgingen zijn droomerige
persoonlijkheid in den regel - maar uit een blik of een stemklank, uit de trillingen
van lichte ontroering in een lach of een groet. Hij was er haar hartelijk dankbaar
voor, voelde zich aangenaam gevleid, ja soms als gekoesterd in haar bijzijn. Een
gloednieuwe ondervinding voor den altijd in zijn werk verdiepte. De gedachte echter,
daar op eenigerlei wijze voor zichzelf gebruik van te maken, kwam niet bij hem op.
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wist hij zelf wel wat? - onkiesch, brutaal bijna zou hij het gevonden hebben zich
anders te gedragen. Een innigheid van wederzijdsche sympathie, woordeloos en
heimelijk, een gevoel van vriendschap was tusschen Til en hem ontstaan, dat wist
hij en daar genoot hij van. Zelfs steeg in Huibs vaak dwalerige, fantastische gedachten
dat zachte vriendschapsgevoel tot een soort van ridderlijke vereering, waaraan zijn
ziel zich laafde. Meermalen liet hij zich gaan in een liefelijk dwepend gemijmer over
't mooie vrouwtje, dat zoo vol goedheid en onschuld was, haar man zoo innig aanhing,
en toch ook hem wel wilde betrekken in de warmte van haar liefderijk hart. Avonturen
met haar bedacht hij zich. En dat stille, blanke gedweep werd nog versterkt door
medelijden. De nonchalante, dikwijls minachtende behandeling, die Til van haar
man te verduren had, griefde en hinderde Huib. Hij had soms moeite er niet iets over
te zeggen; echter begreep hij daarmede waarschijnlijk alleen een brouille te kunnen
veroorzaken; Otto zou uiterlijk kalm-ironisch, maar innerlijk zonder twijfel ontzaglijk
nijdig worden; Til alleen zou eronder lijden. Ook de andere vrienden, die toch
meerendeels veel langer en allicht intiemer met Frederiks omgingen, bemoeiden zich
er niet mee, glimlachten hoogstens eens en zeiden een sussend of railleerend woord.
Dat kon Huib niet. Dus zweeg hij maar liever heelemaal.
Niet nalaten kon hij evenwel - en wóu het ook niet - aan mevrouw Frederiks als
zijn lieve gastvrouw de eer, die haar daarvoor toekwam, gedurig en ten volle te
bewijzen. Het was tot haar, dat hij bij voorkeur het woord richtte, haar oordeel scheen
voor hem van de grootste waarde. Zóó deden de anderen dikwijls niet en ook dit
hinderde hem. Gedachten aan vorm of etiquette waren daar niet bij betrokken, zijn
eigen gevoel gaf hem in zoo te doen. Wie zij dan overigens wezen mocht, in Mathildes
huis was zij zelve voor hem de voornaamste persoon.
Daarbij kwam echter dat Huib, al vrij spoedig, werkelijk aan Tils oordeel een
hoogere waarde toekende dan aan dat van Otto. Deze leek hem grillig, vreesachtig,
achterhoudend; de geestige voordracht van een paradoxale gedachte overblufte hem;
doorgaans kwam hij slechts na tal van aarzelingen en met de noodige reserves voor
zijn eigen meening uit. Veelal was een plechtige gewichtigheid, doch zelden of nooit
de vastheid van een diep gevoel in zijn woorden verneembaar. Til daarentegen begreep
niet veel van artistieke of staatkundige kwesties, zij praatte gewoonlijk de anderen
na, maar deed dat kinderlijk blozend, verward en met vergissingen, zoodat het nooit
pretentieus klonk. Maar, als men op haar menschelijk oordeel aandrong, kwam er
doorgaans een klaar en vast geluid, gaf ze rechtuit een opinie, die soms lijnrecht
inging tegen die der anderen, en waarom zij dan ook meestal welwillend uitgelachen
werd, maar die zij niettemin handhaafde, tot uit haar al te groote oogen groote tranen
glippen kwamen en haar stem verstikt raakte. Dan werd er nog hartelijker gelachen,
Otto ergerde zich - maar Huib bewonderde haar en voelde zijn genegenheid groeien.
Zelf vroeg hij zich, na zulke bewogen oogenblikken, wel eens af, of hij eigenlijk
niet op Mathilde Frederiks verliefd begon te raken, maar na een dwingend
zelfonderzoek, waarbij zijn gedachten steeds onmiddellijk en vergelijkend
terugkeerden tot Alice de Bosweerde, en ook nog wel eens tot dat andere, dat stralend
blonde meisje, Elly Valthe, het zusje van zijn schoolvriend - wat was dat al lang
geleden, hij schrok er van! - kwam hij toch altijd weer tot de rustgevende overtuiging,
dat van verliefdheid in dit nieuwe geval geen sprake zijn kon. Geen nimbus hier,
geen verheerlijkend zien, niets dan verteedering, zacht, en bewondering, eerbiedig.
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't eerst bij de Frederiksen genoodigd was - ontmoette hij daar aan tafel den in die
dagen welbekenden ‘democratischen’ politicus Gomberg. Er bestond een gevoel van
affiniteit tusschen de jonge ‘radicalen’ in Amsterdam en de groep van artiesten, die
onder den naam van Nieuwe Gids werd samengevat. Huib echter hield niet van die
radicalen. Halve menschen achtte hij hen, ‘Strebers’, berekenden; hij geloofde ook
niet aan hun oprechtheid. Zij wilden misschien wel iets doen voor het volk, de ergste
wonden verzachten, o ja, als ze intusschen hun eigen standsvoorrechten maar allemaal
behouden en vooral in hun brandkasten geen gevaar lijden konden! Veel machtiger
trokken hem de socialisten aan. Dáár was een nieuw ideaal. Altijd weer nam hij zich
voor de leer van Marx te gaan bestudeeren, - want dat moest natuurlijk voor hij zich
welbewust bij de partij kon aansluiten - maar altijd opnieuw, in een afschrik van
zooveel droge economische studie, stelde hij dit uit. De radicalen hadden geen leer;
hun theoriën waren een transactie tusschen vrijzinnigheid en socialisme; en van
transacties had Huib, in zijn jongen geestdrift, een nog sterker afschrik.
Bij Frederiks aan tafel waren dien dag, behalve Gomberg en hij, alleen nog een
jonge dichter en zijn meisje.
De politicus, hoogst correct en naar de laatste mode gekleed, met zijn zeer hoogen
boord en zijn opvallende das, zat triomfankelijk recht, de ellebogen iets geheven,
doch bijna tegen zich aan gedrukt. Hij sprak luid en gedroeg zich als de in alle
opzichten superieure man, had ook blijkbaar de verhouding tusschen Frederiks en
zijn vrouw terstond begrepen - misschien was hij er over ingelicht? - en maakte de
gastvrouw brutaal het hof. Zijn opmerkingen over haar schoonheid en begeerlijkheid,
zijn blikken en gebaartjes van bewondering en verrukking waren zoo onverbloemd,
dat het vrouwtje er bijna angstig verlegen onder werd en bescherming zocht, een
schichtig kind gelijk, bij haar man. Doch deze lachte haar uit, spotte met wat hij haar
malle preutschheid noemde, liet haar ten eenenmale aan haar lot over en ging met
den dichter en zijn meisje zitten praten. Hierdoor nog brutaler geworden begon nu
ook Gomberg een familiare spot en plagerij te brengen in zijn galante hulde. Al
gewaagder, opdringender, dubbelzinniger werd zijn scherts. Nu en dan bukte hij zich
schuinsweg voorover en keek de gastvrouw, die naast hem zat glimlachend en van
zeer dichtbij in de oogen, telkens even raakte zijn blanke, geringde hand de hare aan,
vingertippend, als beroerde hij iets kostbaars, en eenmaal, zoogenaamd uit louter
gedienstigheid, maar met een gretigen grijns, ordende hij zorgvuldig en langdurig
iets aan den kanten rand van haar japon, waar die, op den schouder, haar décolté
omsloot. Otto, langs zijn welgeschoren onderkaak wrijvend, keek er naar en grinnikte
zachtjes. Het was duidelijk dat hij voor den durf en de vrijheden van zijn nieuwen
vriend een bijna benijdende bewondering koesterde, en er zijn vrouw en zich zelf
veeleer vereerd dan beleedigd mee voelde.
Toen begon er in Huibs keel iets te kloppen, zich iets te spannen in zijn binnenste.
Hij ging óók zeer recht opzitten en sprak Gomberg dwingend aan. Over de radicale
politiek sprak hij, licht spottend, railleerend, over coquetteeren met liefde voor het
volk, vroeg wat plagerig en eenigszins hautain naar de eigenlijke bedoelingen der
radicale heeren, de chefs der partij wel te verstaan, en voorspelde dat zij ministers
zouden worden en dan al hun schoone beloften gladweg vergeten zouden zijn. Zoozeer
en zoo plotseling verbaasde en ergerde hij den politicus, dat deze zijn galante spel
vergat en heftig begon te debatteeren, door Huib met een ironisch glimlachje
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Hoogland tot een eerbiediger houding te brengen, hem ten slotte ook met woorden
terecht te wijzen. Hij sprak van de verwantschap tusschen de nieuwe beweging in
de politiek en die in de kunst en ging zoover te zeggen, dat misschien niet iedereen
even goed de oorzaken daarvan kon begrijpen, en dat ijverige jonge litteratoren, die
er komen wilden in hun vak, wellicht het wijste deden door zich nauwkeurig en
bescheiden bij dat vak te bepalen. Toen keek Huib hem even aan, sterker lachend
ironisch, en zei hij, dat, evenals in de kunst het toch eigenlijk alleen de groote figuren
waren die de revolutie droegen, terwijl vele anderen daar maar zoowat om heen
dwarrelden en niet heel veel te beteekenen hadden - halve menschen, dilettanten, die
wel telkens aanloopjes namen, maar nooit een sprong waagden - zoo ook in de politiek
de figuren der groote socialisten op dat oogenblik de eenige belangrijke waren. O
zeker, wat van de burgerij, door de aantrekkingskracht van leiderschap en populariteit,
mede den democratischen kant op wou, kon op een gegeven moment misschien wel
nuttig zijn, maar een werkelijk stoutmoedige daad, iets hoogs en groots, viel nu
eenmaal uit dien hoek niet meer te verwachten.
Ofschoon haast bevend van ontroering, rillerig koud en als zonder gevoel in handen
en voeten, wist Huib zich bij al die beweringen zóó krachtig te beheerschen, zóó
vriendelijk van stem en zóó luchtig-algemeen te blijven, dat de toon aan tafel er niet
merkbaar onaangenaam door werd. Zoowel Gomberg als Frederiks, gedwongen
voelden zij zich hun ergernis te verstikken, en voor hun bestrijder niet onder te doen
in hoffelijke urbaniteit. Juist door zijn luchtige vrijmoedigheid nam Huib den schijn
aan hun eigen persoon en werk gaarne buiten zijn scherp-critische uitingen te laten.
En intusschen was zijn doel bereikt, de aandacht van Til afgeleid; gelegenheid had
zij gekregen zich ook eens tot haar andere gasten te wenden en wat met hen te
keuvelen over onverschillige dingen, zoodoende nauwelijks bemerkend welke forsche
slagen daar langs haar heen werden uitgedeeld. Zij was geheel tot zichzelve gekomen.
Maar Huib, nog in den roes van zijn bravoure, liep na afloop van den maaltijd bedankend voor Otto's sigaar - aanstonds naar Mathilde en bleef haar den heelen
verderen avond trouw op zijde. Zij ontving hem met een blos van verlegenheid,
oogglanzend van voldoening, gaf haar woorden een warmen, vertrouwelijken klank
en luisterde aandachtig naar de zijne. Voor het eerst deed Huib bewust zijn best zich
op zijn beminnelijkst voor te doen, het mooie vrouwtje prettige dingen te zeggen,
haar zijn hof te maken. Verbaasd was hij over zichzelf, zooals hij ze dus toch ook
wel bleek te kennen, de slimme truukjes en maniertjes, het recht en lang in de oogen
kijken, de sympathieke stembuigingen, de kleine aanrakingen, kwasi onbeacht. En
Til, blozend en glansoogend telkens opnieuw, te bewogen soms haast om te spreken,
gaf toch blijken zich wonder-aangenaam te voelen, schoon weleens wat verward. Zij
deed melk en suiker in de thee van wie dit niet verlangden, antwoordde verstrooid
op vragen van haar man en keek naar Gomberg haast niet om. Vaag en niet zonder
ontroering besefte Huib, hoever hij met haar wel zou kunnen gaan... misschien, en
hij trilde soms even van triomfantelijkheid en voor-genot. Gemeen, eigenlijk heel
gemeen, zei hij in zichzelf, maar zijn opgewondenheid dien avond viel nu eenmaal
niet te temperen, en de hoofdzaak was dat dien verwaten Gomberg geen gelegenheid
meer werd gegund. Huib en Tils vertrouwelijkheid werd opvallend dien avond; als
met een schok scheen hun vriendschap gegroeid. De politicus, naar hen kijkende,
glimlachte nu en dan wat ironisch spottend of knikte begrijpend voor zich heen.
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XIV.
Zomer was het weer geworden, de blijstralende voorzomer van 1889, en Huib, met
een paar weken vacantie, logeerde bij zijn moeder in Haarlem. Zelf had zijn patroon
er op aangedrongen, jachterig en wat zenuwachtig, als steeds. Zoo bleek en vermoeid
zag Huib er uit den laatsten tijd, zoo kleintjes doken zijn oogen weg in hun schaduwige
holten! En kom-kom, het was nu toch immers de slappe tijd; het kon nu best, heel
best, hoor!
Maar Huib had er tegen op gezien, er norsch en afkeerig over gesproken, als iemand
die zich ziek voelt, maar toch niet naar bed wil, uit angst dan juist ineen te ploffen.
Als een ziekte had de werkroes hem te pakken gekregen. Gestadig vorderde zijn
roman, vorderde tegelijk een groote, internationale uitgeversonderneming, waarvoor
hij naar Londen en Parijs, naar Leipzig en Milaan had moeten reizen. En al dat werk,
die verschillende ideeën-sferen, heftiger dan ooit te voren leefden, woelden, koortsten
ze in hem. Hij droomde, waar hij liep of lag, van zijn romanpersonen, van zijn Doortje
vooral, dat lieve, lichtzinnige meisje, waarmee hij zoozeer contrasteerde, en die hij
zoo liefhad toch, met wie hij zich één voelde zelfs, één in lust en leed, één in dat
vreemde tweede bestaan van hem, dat duistere, geheimzinnige, dat invretend
voortwoekerde onder het dagelijksche door, en al dieper, brandender. Alsof het hem
van binnen verteerde, zoo onderging hij het vaak - tegelijkertijd beseffend, met innig
genot, dat hij het nooit meer zou kunnen missen. Toch kreeg ook dat verrassende,
ingewikkelde kansspel, dat zijn steeds groeiende zaken waren, meer en meer zijn
hart; het prikkelde hem en wond hem op. Hoe grooter, spannender, gevaarlijker het
werd, hoe moediger, luchtiger en knapper hij het speelde. Groeien voelde hij zich,
ook daarin en daardoor, een man worden, een kerel, onverschrokken. Die reizen naar
het buitenland, waar zoo enorm veel van afhing, schitterend succes of bedroevende
mislukking, hij genoot er van als deed hij het voor zijn loutere plezier, zich
overgevend, telkens opnieuw, aan het verraste aanschouwen van zooveel vreemds,
merkwaardigs, groots ook en schoons, het ontmoeten van menschen uit andere
werelden, zich inspannend met al zijn zinnen, zijn geest, zijn kracht - tot, telkens
erger, de vermoeienis hem als verlamde, en hij wel rust nemen moest om weer zichzelf
te kunnen zijn.
Het was ook in een van die vlagen van zware, doovende vermoeienis, dat Huib
besloten had vacantie te nemen, geheel, ook zijn roman te laten rusten een poos. Zelf
besefte hij 't plotseling, niet zonder schrik, hoe noodig het werd. En nu scheen het
besluit alleen hem al goed te doen, voelde hij er zich opgelucht door. In de trein naar
Haarlem, met Gorters pas verschenen ‘Mei’ in zijn valies, leek hij zich frisch en
helder; actie was er in zijn geest, spanning, verlangen; haast voortdurend door dacht
hij, warm en vol, aan die schat daar in zijn tasch, en aan de stralende uren die hij er
weer mede doorbrengen ging, voorlezende de hoog en heerlijk ontroerende versregels
aan Cootje, zijn lieve zusje. Opgewonden genoot hij er al vooruit van. Cootje.... hij
zag haar zoo weinig tegenwoordig.... nu lagen daar eensklaps drie vrije weken voor
hem, drie weken van wandelen, praten, lezen en lui-zijn met haar! O hij verlangde
ook naar zijn moeder! Niets wilde hij nu weten van verandering, vervreemding,
elkaar ontgroeien; zich overgeven ging hij, zich weer eens heelemaal inleven in al
dat goede oude, die lang beproefde, en trouwens zoo vanzelfsprekende, vertrouwdheid
en gehechtheid. Och ja, zijn moeder! Zijn stille, trouwe, altijd toch nog zorgelijke,
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huis uit, al lang. Hij zou ze vaak gaan opzoeken, zeker; van niets of niemand wilde
hij afstand doen; ook Lotte had haar aardigen kant, kon zoo doordringend schrander
iets opmerken, en Willemien, de vroolijke, dartele.... Maar het waren dan toch ook
zijn zusters! Wat al herinneringen hadden ze te zamen! Tot groote, verlangende
vreugde wond Huib zich op bij dit naar huis gaan. En ook was het hem, bij sommige
gedachtenflitsen, alsof in die goede oude, zoo volkomen zuivere genegenheden, hij....
een andere ontvluchten ging.
Maar nonsens! Hij negeerde die opwelling, drong haar driftig op zij.
Het eerste wat hem toen opviel, van zijn verblijf te Haarlem, was dat het geheel
iets anders bleek te zijn dan hij zich voorgesteld had. Veel nuchterder, kalmer,
gewoner. Het leek ook wel, of er alleen aan zijn kant groote blijdschap en echt
verlangen geweest waren. Met vriendlijke oogen en lach-vertrokken monden hadden
ze hem verwelkomd, allemaal, zijn moeder tot tranen geroerd als altijd, maar dat
deze thuiskomst van hem, voor toch vrij langdurig verblijf in hun kring, iets bizonder
zou kunnen zijn, een gebeurtenis, niemand die er idee van scheen te hebben. Zelfs
Cootje, twintig jaar nu, en al een paar jaren ingespannen studeerend haar fransch of het daaraan lag? - deed en sprak veel ouwelijkernstiger, abstracter, matter, dan
Huib zich haar altijd dacht. En zijn moeder, ondanks zijn hartlijke woorden telkens,
zijn veelvuldig gezelschap nu dan toch, en niettegenstaande al 't geen er gebeurd was
de laatste jaren: Charlotte en Willemien getrouwd, Cootje aan haar lievelingswerk,
hij zelf financieel geborgen en haar zonder moeite ondersteunende - ondanks al dat
heuchlijke scheen ze nog altijd dezelfde zorgen te hebben. Gebukt en verzakt,
schuddend het oude hoofd met de slordig uitpiekende witte haartjes, zuchtend,
steunend, en haast altijd bettend de roodgerande oogspleetjes met een zielig
zakdoek-knoedeltje, slofte ze haar kamers door, zwaar op haar vilten pantoffels, of
zat ze in haar armstoel achter het raam, met een brei- of stopwerkje voor Charlotte
of Willemien. Huib begreep het niet en licht ontstemde het hem, maakte hem wrevelig
verwonderd. Wa a r o m d e e d j e h e t d a n a l l e m a a l ? Toch, een andere keer,
zich een weinig opwindend, druk en vroolijk praatte en vertelde hij de eene grappige
geschiedenis na de andere, deed zijn uiterste best om toch ook zijn moeder eens aan
't lachen te krijgen. En dat lukte dan ook wel. Met ietwat verwonderde, verbijsterde
belangstelling richtte de oude vrouw haar blik, van uit de rood-dooraderde oogballen
en onder de vooze, rimpelig gezwollen leden, tot hem op, en luisterde zij, als naar
iets zonderlings, dat haar eigenlijk niet raken kon - klanken uit een andere wereld en dan lachte ze somtijds ook, schokkende zachtjes het dikke, ineengezakte lijf met
korte lachkreetjes, en, ten slotte, toch ook weer met tranen, die biggelden armelijk
langs den kleinen weeken neusbobbel, den hobbeligen bovenlip, den trillend
vertrokken mond. ‘Maar moeder!’ riep Huib dan uit, ‘wat scheelt u nou toch?’
‘Och-god jongen, ik weet het zelf niet, laat me maar, ik kan het heusch niet helpen’,
piepte haar versleten stem wanhopig terug. En Cootje, wanneer zij er bij was, trok
de wenkbrauwen op en klemde de lippen op elkaar als in zwijgende berusting. Soms
ook schokte ze de schouders, ongeduldig, mompelde iets als: ‘met moeder is niets
te beginnen tegenwoordig’ en liep de kamer uit.
Ook zij had thans vacantie, maar toch zat ze veel op haar kamertje te werken, en
als ze uitging wou ze Huib niet altijd meêhebben. Ze moest, zei ze dan, maar even
naar een vriendin, een die ‘niets voor hem’ zou zijn, of op een boodschap uit. Huib
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en mijmeren ook over dat eigen boek van hem en over zijn
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leven te Amsterdam, zijn toekomst.... Til.... tot hij eensklaps opsprong en door de
stad ging loopen dwalen, door de oude stad en langs die langzaam veranderende,
toch zoo overbekende wegen naar Bloemendaal of Zandvoort; dat deed hij gaarne,
het leidde hem zoo af, het deed zijn jeugd herleven, zijn oude droomen en illusies.
En vreugde klopte in hem op, want v a s t h a d h i j z e , á l l e n o g ; e r w a s e r
n o g g e e n e n k e l e v e r l o r e n g e g a a n ! Hij kwam ook den winkel van Van
den Eynde voorbij - soms stond daar aan de deur of in de winkelkast een wat sjofel
gekleede jonge-heer, mager en bleek en met diepe, donkere oogen. Dan glimlachte
Huib. Hij zag zich zelven staan. Verteedering en zachte spot vermengden zich in zijn
gedachten. Had hij verkeerd gedaan toen? Toch een ander vak moeten kiezen? Bij
oom op kantoor misschien....? Och, wat deed het er toe!
Eens kwam hij Elly Valthe tegen, thans mevrouw van den Boogaerdt, nog altijd
knap, maar een weinig te dik geworden, met opgeblazen wangetjes; in blik en stap
iets bespottelijk zelfvoldaans en hooghartigs - hij vond het een ontstemmende
ontmoeting. Zijn hoed afnemend zag hij haar glazig naar hem kijken, dan hoofdneigen
zonder eigenlijke herkenning. Een triestigheid sloeg in hem neer, met vreemde ijlte;
een oogenblik fladderden de gedachten in hem rond als verbijsterde vogels, die
vluchten willen, maar niet weten waar naar toe. Doorstappende voelde hij geen sfeer
meer om zich heen, niets dan leegte en verwarring. Nu stond hij voor een winkel, en
toen was daar even een lieve, warme gedachte, een stillende, houvast gevende
gedachte: Til! Zij mocht hem graag. En waarom zou hij ook niet van haar houden?
Iéts moest je toch hebben, iéts liefs....
En ook Henri, Elly's broer, zijn ouden schoolvriend, ontmoette Huib op straat. Die
hield hem staande, sloeg hem op den schouder, vroeg luid en joviaal hoe het ging.
Ze hadden elkaar wat uit het oog verloren, ja, ja, jammer! Nu moest Huib een glas
sherry met hem gaan drinken en vertellen hoe hij 't had tegenwoordig, riep Hans uit;
maar hij zelf bleef het meest aan 't woord. Over zijn vele successen, zijn mooie
relaties, zijn prachtige vooruitzichten. ‘Kerel, het leven, we hebben 't wel eens
belasterd, maar het is toch zoo kwaad nog niet!’ Gepromoveerd bleek Henri feitelijk
nog niet, maar het zou er toch wel spoedig van komen, zijn boekje was bijna af. ‘Je
krijgt er een van me, hoor! 'k Beloof het je!’ Intusschen was hij begonnen in kranten
en tijdschriften te schrijven, deed hij nu zoo in 't algemeen wat mee aan de politiek.
Zijn hobby! Jaja! Nog altijd! Advocaat, jawel, natuurlijk, maar journalist tevens, en
dan ten slotte - onder ons, hoor! - kamerlid. Of.... ten slotte? Nou ja, dat wil zeggen,
je hoopt natuurlijk op nog iets mooiers, iets.... hoogers hè?
Gemakkelijk en welbewust, sterk heerig bewoog zich Henri. Hij zag er zeer
verzorgd uit, zijn haren glimmend, zijn knevel symmetrisch opgebrand, zijn broek
in strakke plooi, zijn parelgrijs dasje door een gouden ringetje getrokken. Hij doet
aan Gomberg denken, maar hij is toch niet zoo gedurfd modieus, zoo fantastisch
dandylike, daarentegen wat fijner, gedistingeerder, gaf Huib zich kalmpjes rekenschap,
en af dreven zijn gedachte van Henri's beheerscht gesnoef, verstrooid werden zijn
korte antwoorden. Plotseling, als onwillekeurig, noemde hij dien naam, Gomberg;
kende Henri hem soms? Ah juist! Dat was een van die amsterdamsche radicalen,
nie-waar? Grof volkje! Met onverholen spot en autocratische minachting sprak Valthe
door over Amsterdam, de radicalen, de geheele jonge beweging daar: dien fameusen
Nieuwe Gids en zijn luidruchtigen politieken aanhang! Schreeuwers, hè? Proleten!
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kon je toch nog wel 'is tegenvallen’, zei Huib met een hooghartig
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spotlachje. Hij had overigens geen lust zich te weer te stellen. Wat gaf het!.... Maar
Amsterdam! Er klopte iets warms in hem op. Amsterdam was zijn stad geworden.
Amsterdam, het hart, het centrum van alles wat jong en sterk, geestdriftig, hevig
levend was in Holland. Amsterdam - die naam werd een wapenkreet méér en méér.
O, maar daar had dit verhaagschte heertje, daar had immers niemand in heel dat duffe
Leiden, dat geparfumeerde den Haag ook maar eenig benul van!
Zij maakten een halven afspraak, Huib zou eens aankomen, maar hij dacht er niet
over, en ook naar andere ontmoetingen, met oude vrienden of schoolkameraden
verlangde hij in 't geheel niet. Dat gaf immers niets dan teleurstelling! Veel liever,
toen zij eindelijk meer tijd scheen te krijgen, ging hij met Cootje wandelen. En dit
werd zijn groot genot in die vacantie-dagen; ruimte en zon om zich heen, het blonde
zand of de groene weiden, boomen, bloemen, en daarbij zijn mooie zusje; hij leefde
op! Zwerftochten maakten ze samen, nu eens langs de breede wegen, de forsche
lanen, de voorname buitenplaatsen, dan weer door bosschen en duinen, langs verboden
paadjes, waarbij ze kruipen moesten door heggen of struikgewas, klimmen over
hekken en prikkeldraad. Dan leek ook Cootje wat op te fleuren, straalden haar oogen
ondeugend als vroeger, raakten weer krulletjes los van haar zonglanzend haar en
dansten over haar voorhoofd. Huib keek er naar; opluchting gaf het hem; hij werd
er vroolijk van, maakte grappen, en zij lachten samen. Maar toch, er bleef wat hangen
tusschen hen, iets was er veranderd in hun omgang. Zoo vrij en eenstemmig als
vroeger klonk nooit meer hun lachen en schertsen, zoo schroomloos en diep
vertrouwend schenen hun oogen niet meer te kunnen blikken in elkaar.
Onuitgesproken gedachten verhinderden het. Liggende, naast elkander, tegen een
duinhelling aan of plat in 't gras, genietende van den zomer, de wazige hemelverten,
de sterke kleuren, de frissche geuren, zoo liggende, achterover, terwijl ze elkander
niet aanzien konden, waren ze nog het vertrouwelijkst. Dan praatten ze maar recht
de lucht in, hun blikken en hun woorden vlogen op naar verre wolkjes - maar ze
raakten elkander toch.
Eéns had Huib ‘Mei’ in zijn zak gestoken - ze waren er thuis al aan begonnen en tegen de poort van een konijnenhol gezeten begon hij voor te lezen. Zijn zusje
lag naast hem, op haar lenige rug, de armen langs het hoofd naar boven, de hoed wat
voor de oogen tegen 't al te felle zonlicht. Van het Mei-kind las Huib, en van al het
heerlijks dat ze ziet, hoort, proeft, ruikt en beleeft, haar verrukkingen en haar
weemoed, haar stralende hoop en haar duistere leed; van het leven in louter
beschouwingsgenot, en van de onmogelijkheid daarvan. En het meisje luisterde, stil
in 't eerst, soms alleen even opschokkend hoofd of hand, of door een zacht uitroepje,
een korte zucht, haar mede-genieten te raden gevend. Langen tijd bleef Huibs wat
eentonige, toch aldoor innig bewogen mannestem voortdeinen daar, tusschen een
grijzige duindoorn en een paar laatbloeiende bremboschjes, als de muziek die hoorde
bij die stille sfeer, den bemoschten grond, den verren, licht wazigen hemel. Ook
Huib, wèg in het schoone gedicht, genoot er intens van, ondervond, hoewel dit voor
hem al de tweede lezing was, toch telkens weer de heuchlijkste verrassingen. Half
dronken van extase las hij verder en verder, en merkte niet dat Cootje, op haar
elleboog leunend, tot hem opblikte met een bleek en van ontroering vertrokken
gezichtje, waarin de oogen, al grooter, al donkerder, overheerschten. Maar plotsling
- toen hij las hoe Mei van Balder moest scheiden - zette het meisje zich bruusk
overeind, sloeg beide handen voor 't gelaat en snikte zoo fel smartelijk, dat Huib
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zeg - Co - wat is er in eens - wat heb je - toe!’
‘Och!’ trachtte ze nog te ontkomen, pratend tusschen haar snikken door, ‘'t is
kinderachtig van me, hè?.... maar 't doet me zóó aan.... ik weet niet.... ik vind het wel
prachtig maar.... zoo triest!’ En zij huilde wanhopig, beet zich in de lippen en op het
zakdoekje, waarmede ze poogde, vruchteloos, haar tranenvloed te stelpen.
Nu of nooit! Resoluut schoof Huib dichter naar haar toe, sloeg een arm om haar
schokkende schoudertjes. ‘Kom, wat is er nou - zeg - vertel het me nou maar. Ik heb
aldoor al gemerkt, dat je wat had de laatste tijd; je bent lang zoo fleurig en zoo dapper
niet meer als vroeger, niet meer mijn oude Co.... toe.... zeg.... heb je 'n beroerde
geschiedenis gehad.... teleurstelling?’
Ze knikte zonder opkijken.
‘Dacht ik wel. Arme meid! Moet jij d'r ook al aan gelooven?’ Huib fluisterde ‘Toe,
vertel me nu maar alles....’
Langzaam aan, door snikken en uitroepjes onderbroken, kwam het los. Hij was
een jongen uit het rijke Bloemendaal en van zeer voorname familie - Huib herinnert
zich den naam uit het rekeningenboek bij Van den Eijnde - knap en verwend; hij
studeerde in Leiden, maar was ook veel in Amsterdam, deed precies wat hij wou.
Huib luisterde zwijgend, angstig.... maar neen, dat wat hij een oogenblik met schrik
gevreesd had, een verleidingsgeschiedenis bleek het toch niet te zijn. Integendeel!
Die jongen blijkbaar was intelligent en ernstig, zacht en vriendelijk, maar
zwaarmoedig tevens, pessimistisch en besluiteloos, als verlamd door de kwaal van
zijn tijd, de nieuwe weltschmerz, waaronder zoovelen.... waaraan ook Bos had
geleden. Huib knikte, hij begreep. 't Was duidelijk dat hij veel van Cootje hield, die
jongen, en met haar praatte, allervertrouwelijkst, over de dingen die hem benauwden,
over zijn thuis - waar ze niets van hem begrepen - over zijn studie, die hem ganschlijk
onbevredigd liet, het was alles érg ingewikkeld, maar het gezonde kind had hem heel
eenvoudig lief gekregen, en neen, die liefde scheen hij niet te beantwoorden. Ze
práátten er wel over. Hij wist het niet, zei hij dan, hij kon geen wijs worden uit
zichzelf, en hij geloofde ook eigenlijk, hij had geen moed voor de echte, groote liefde,
geen levensmoed in 't algemeen; dikwijls al scheen hij er over gedacht te hebben
zich van kant te maken.
‘O.... o!’ snikte het meisje, nog wanhopiger, maar dan plotseling, wegrukkend het
zakdoekje van haar gezicht: ‘En hij is toch zoo gróót, hè? Zoo wijd, zoo ruim. Hij
begrijpt, hij doorziet zoo alles.... Hij is ook een dichter, Huib, al schrijft hij dan geen
verzen of romans, en.... ik.... o, ik hou zoo vreeslijk veel van hem!’
‘Ja.... ja....’ knikte Huib. ‘Arme meid!’ En hij beklopte en bestreelde haar schouders
en rug. ‘Enne.... zien jelie elkaar nu nog altijd veel?’
‘Nee!’ schudde ze haar krulletjes. ‘Nee! Ten minste in de allerlaatste tijd niet.
Verleden week is hij op reis gegaan, naar Zwitserland met zijn vader. ‘En ik heb hem
juist geschreven, een paar dagen geleden, dat het nu ook maar héélemaal uit moest
zijn, dat hij maar niét meer komen moet!’
‘Wát?!’ riep Huib, blij verrast, maar hij voelde tegelijk hoe zij sidderend opstijgerde
tegen zijn arm. ‘Ja!’ kreet ze ‘want zóó kan ik het toch niet volhouden. Ik kán het
niet meer!’
‘Het beleedigt me ook eigenlijk’, ging ze na eenig snikken voort, zich nog rechter
zettend en verknijpend haar zakdoek tot een bal. ‘Het krenkt me te erg, om zoo naast
hem te loopen en te voelen, dat hij me niet eens.... dat hij me niet hebben wil.... me
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versmaadt.... ik kan dat niet langer verdragen, Huib! Dan maar liever heelemaal niets
meer, niets, niets!.... Maar o God, dat is ook zoo vreeslijk. Ik had toch zoo gehoopt....
Och, heusch niet alleen
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van trouwen en zoo.... M'n illusie was het, hem te kunnen helpen, te redden met mijn
liefde! Begrijp je 't, Huib? Met enkel vriendschap kan ik 't niet! Jelie zijn zoo anders!
Een vrouw moet kunnen koesteren....’
Een vrouw!....
Hij trok haar zacht naar zich toe en kuste haar tusschen de springhaartjes op haar
voorhoofd. Er was een vreemde warrigheid in zijn gedachte. ‘Je bent een moedig
kind, hoor’, zei hij warm ontroerd. ‘Heel flink wat je gedaan hebt. Dat doen je niet
heel veel na. En je hebt groot gelijk, groot gelijk....’ Nog een paar maal herhaalde
Huib dat woord, zonder 't zelf te doorvoelen. ‘Maar kom, zeg, nu moet je ook niet
meer zoo wanhopig zijn.... Het leven was toch ook wel goed.... vóór dat je hem
ontmoette.... is 't niet?’
Even keek Cootje verwonderd op. ‘Het leven? Goed? Och jawel, jawel....’ Vlug
wischte ze haar tranen. ‘Maar zonder glans, hè? Zonder verukking! Daarenboven,
toen kénde ik dit nog niet.... Maar het is zoo ellendig, als je zóóveel warmte, zóóveel
liefde in je voelt, daar niet mee te kunnen.... overwinnen!.... Waarvóór.... ja, waarvóór
heb ik dat dan in me, dat groote, dat sterke, dat toch zoo'n enorme macht lijkt....
Lijkt! Ja! Lijkt!’
‘Waarvoor?.... Ja!’ Huib zat peinzerig naast haar; eigen getob kwam in hem boven
woelen. ‘Och’, zei hij dan, ‘dat merk je pas later misschien. Ik geloof.... er hoeft niets
verloren te gaan. Alles wat je in je hebt, dat kun je ook gebruiken. Wie weet hoe!
Later! Is het niet in de liefde voor een man, dan is het misschien voor iets anders.’
Zijn eigen werk was hem in de gedachte gekomen, maar pijnlijk trof het hem in eens:
zóó iets had Cootje niet; voor haar, die een vrouw was, kon mislukking in de liefde
algeheele mislukking in het leven beduiden. Hij schrok hevig terug van die gedachte,
keek naar haar met een plots ontzaglijk verdiept medelijden, drukte opnieuw haar
tegen zich aan en fluisterde dringend: ‘Toe Co, mijn lieve zus, tóe, zeg, blijf toch
maar hopen! Je bent nog zoo jong! Wie weet wat er nog voor je komt! Wie weet,
hoe je later nog terug zult zien op deze zware dagen. Arm dier!’
Zij wierp haar armen om zijn hals en snikte weer even, tegen zijn schouders aan.
‘Jij bent lief! O het is ten minste heerlijk dat ik jou heb.... De anderen thuis, och,
enfin dat weet je ook wel!’
En na een poosje, terwijl ze hand in hand bleven zitten: ‘Ik zál ook wel weer
vroolijk worden, hoor, en moedig, zooals jij me zoo graag ziet, hè? Ja, ik weet het.
O, ik weet het zoo goed en ik wil zoo graag. Jij hebt al zoo vreeslijk veel voor mij
en voor ons allemaal gedaan, ik zou zoo graag ook voor jou iets zijn, iets blijven....
iets opwekkends, iets prettigs om aan te denken....’
‘Iets heel liefs ben je voor me, altijd geweest, maar nu nog meer’, fluisterde Huib
en ook hem liepen tranen langs den neus.
Zoo eindigde dan die heerlijke zomermiddag in de duinen. ‘Mei’ lag naast hen in
't zand en zij dachten er niet meer aan. Dat was ook maar een boek!
Zachter, milder, gedragen als ze werden door zijn als nieuw ontbloeide, zijn heerlijk
herstelde, teer broederlijke verhouding tot Cootje, vloten nu Huibs vacantiedagen
voort. Toch merkte hij 't al gauw: hoeveel verlichting zij van haar bekentenis
ondervonden had, hoeveel troost van zijn begrijpende genegenheid, helpen kon hij
haar toch eigenlijk niet. Het meisje voelde zich versmaad, gekrenkt, geschokt in haar
zelfbewustzijn, en zij ontbeerde... Dit lijden kon hij niet wegnemen, zelfs maar weinig
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verzachten. Telkens bespiedde hij van haar donkere oogen het droom-groot staren
en dan plotseling ineenkrimpen, krimpen als in pijn, zag nu ook in haar heele gezichtje
de trieste verandering, het vaster inbijten der lijnen, die wegknepen de week
wachtende kinderlijkheid. En het smartte hem fel, dit bij te wonen; juist van die
heilig-
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illusievolle kinderlijkheid ín zijn zusje had hij altijd zoo intens genoten; hij merkte
't nu, 't was of daarmede vanzelf en tegelijk nu ook zijn eigen, zijn diep-heimelijkste
kinderlijkheid - waarvan tot nog toe altijd nog wat óver scheen te zijn - voor goed
vervluchtigde.
Dat dit toch niet zoo kon zijn, dat ondanks alles - ondanks dit ontstellend, dit
wanhopig-smartelijk oud-en-wijs worden van Cootje nu zelfs! - er innerlijk toch nog
altijd iets van leven bleef, iets van dat kind zich voelen, kind onder de kinderen,
vreemd en verlegen onder de échte groote menschen, die alles begrijpen en altijd
verstandig zijn - met heimelijke blijdschap, die toch ook weer niet zonder schaamte
was, ondervond Huib het wanneer hij bij zijn oudste zuster kwam en speelde met
haar kinderen. Een meisje van vijf en een jongen van drie had Charlotte thans. Geen
aanvallige kinderen, wat bleekjes en wat ziekelijk, drenzig en jengelig vaak. Maar
kinderen dan toch! Huib had er een, hemzelf verrassend en opwindend plezier in, ze
vroolijk aan 't lachen en spelen te krijgen. De sfeer van het huis van Charlotte
benauwde hem altijd min of meer. Het was er verkillend ordelijk, benepen netjes;
woorden als plicht en degelijkheid schenen er overal aan de muren geschreven. Maar
met kinderen kon je zoo'n sfeer verbreken. En Huib deed het met genot; hij sprong
en danste, rende en ravotte met Lotje en Bertje tot Charlotte hen wenkbrauw-fronsend
verbood en hij zich daardoor nog meer met hen verbroederd voelde. Want het ontging
hem volstrekt niet: dit spelen, hij deed het voor zijn eigen genoegen, het was heelemaal
niet ‘aardig’ of ‘lief van oom’ - zooals zijn zuster zuurzoet opmerkte, hij genoot
ervan, veel bewuster dan de kinderen zelf waarschijnlijk. Een heerlijke reden en
excuus was het om dol te doen, over den grond te rollen, te huppelen als een kikker,
te kwaken als een eend, te kraaien, te blaffen, maar vooral te lachen, heerlijk juichend
te lachen en joelen, al je gepieker in geluid te smoren.
Huib maakte gewoonlijk dat hij weg was voor zwager Albert uit zijn school kwam.
Hij kwam ook wel bij Peter en Willemien, in hun bovenhuis boven den winkel.
Heel anders was het daar. Altijd iets gaande, altijd plannetjes, telkens weer andere,
vreemde menschen, langharige musici, verweerde en slecht geschoren tooneelisten.
Ofschoon nu ook al een paar jaar getrouwd had Willemien nog geen kinderen. Peter
scheen dit heel goed te vinden, 't leven was al duur genoeg, en je kon je zóó veel
makkelijker bewegen, placht hij te schetteren, - maar zijn vrouw zweeg dan. Huib
kon nog niet wennen aan de gedachte, dat Peter werkelijk zijn zwager was. Eens,
toen hij even met hem alleen was, had luchtig, onder het tokkelen op een piano, Peter
hem weer vijftig gulden te leen gevraagd. Het zou maar zijn voor een dag of wat, de
volgende week was hij duiten te wachten. Huib dacht er het zijne van; zoo
langzamerhand kreeg hij heel wat geld van zwager Peter; toch gaf hij het maar weer.
Och - waarom eigenlijk niet? Als dát het ergste was!
Zijn vacantie intusschen liep op haar eind. En hij had er geen spijt van; wat deed
hij eigenlijk hier? Hij verlangde terug naar Amsterdam; de groote, levende stad lokte
hem weer tot zich, maar nog veel sterker, inniger trok zijn werk hem, zijn roman,
die hij expres had achtergelaten, die daar nu lag en wachtte. En dan was er nog iets
anders, stil en diep in zijn altijd verzwegen gedachten. Een bleek vrouwegezicht
stond in het duister op, groote donkere oogen zochten de zijne, een weeke en warme
stem klankte in zijn borst, klagend, door de klank alleen....
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Op een middag - hij zat bij zijn moeder, wat mijmerend, onbestemd en droefgeestig,
wat lezend nu en dan; ook Cootje was in de kamer; over een boek geleund zat ze;
krulletjes vielen op de hand die haar hoofd stutte - eensklaps tripte binnen Willemien.
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Zij zag er opvallend modieus uit en haar oogen tintelden, terwijl ze haar moeder en
de anderen een vluchtig handje reikte, intusschen al beginnend het opgewekt relaas
van een muziekavondje dat pas geweest, een ander feestje dat in voorbereiding was.
Maar Huib viel het op, scherper dan ooit in het heldere middaglicht, hoe mager zij
geworden was, hoe poeierig geel en uitgedroogd haar hals en wangenvel. Hij schrók
ervan.
En een kwartiertje later, daar verscheen ook Charlotte. Stemmig zij, in een donker
stoffen japonnetje en met een bruin strooien hoedje, haast zonder garneering. Het
gebeurde maar zelden tegenwoordig, dat ze zoo allen bijeen waren - en zonder de
aangetrouwden - het had even iets intiem en spontaan feestelijks; mevrouw Hoogland
lachte haar kinderen om beurten toe, zenuwachtig, kreeg er vochtigheid bij in de
oogen. Maar tusschen de beide getrouwde vrouwtjes bleek al spoedig de toon te
stroeven. Willemien, eenmaal opgewonden bezig, had haar verhalen voortgezet, en
Charlotte kon zich niet weerhouden er korte, nuchtere, haast schampere opmerkingen
tusschen te werpen, en toen ze zelf aan 't woord kwam, uitte zich haar jaloersche
ergernis in bedekte toespelingen op het pretleven van haar zuster, bitsheden en
spotwoorden over het gebrek aan degelijkheid dat hand over hand toenam
tegenwoordig. Stel je voor, haar meid ging nu 'sZondags uit in een mantelpakje, nee
maar bespottelijk, net zoo iets als Willemien daar aanhad! Waarachtig, je kon de
mevrouwen tegenwoordig niet meer van de booien onderscheiden!
Er schrilde een lachgilletje door de kamer. ‘Toe Lot,’ zeg, ‘laat mij m'n japonnetjes
nou maar! Ze kosten me nog niet zooveel als jouw kindertjes aan de dokter en
ap'theker!’
‘Je japonnetjes! God, kind, ik ben d'r niks jaloersch op, hoor! Wie 't breed heeft
laat 't breed hangen, zegt Albert altijd. We weten trouwens waar 't geld vandaan
komt.’
‘Zoo! Nou! In elk geval niet uit jouw portemonnaie.’
‘Hm!.... Betrekkelijk! Als jij mama's zilver leent en 't na' de....’
‘Stil toch, stil, ajasses,’ barstte Cootje uit, fel aanziend haar oudste zuster. ‘Wat 's
dat ignobel van je!’
Er was even stilte, pijnlijk. Angstig, in haar niet begrijpen, zwierven de blikken
der moeder over de gezichten harer dochters, maar geen keek haar aan. ‘Wat?.... Wat
is er met mijn zilver,’ vroeg ze oud en beverig.
‘Och niks, moeder, niks,’ zei Co, ‘vraagt u er maar niet verder na', 't komt best
terecht.’ En zachtjes herhaalde ze: ‘Ajasses, ajasses....’
Willemien beet zich op de onderlip. ‘In elk geval,’ riep ze plotseling uit met een
stem die oversloeg van zenuwachtigheid, ‘als ik iets aan moeder vraag, dan is het te
leen, ik laat me geen cadeautjes geven voor zoogenaamde hulp, ik fleem en zeur d'r
niet om!’
‘Wat? Ziet dat soms op dat onnoozele penduletje?’
‘Ja! En op mama's bonte mantel....’
‘God-allemachtig.... ik....’
‘En nou is het uit, uit, uit!’ barste bijna woest Huibs mannestem. Hij ontstelde er
zelf van en verzachtte zijn geluid onmiddellijk. ‘Schamen jelie je niet? Zoo vulgair
te zitten kwebbelen één van de weinige keeren dat we 's toevallig allen samen zijn?
't Is bar en bar! Hoe is 't gods-mogelijk?!’
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‘Nou ja, Huib,’ kwam Charlotte op haar beschermend hautainen toon, ‘'t is niet
prettig voor jou, dat begrijp ik wel, maar jij weet ook niet wat hier....’
‘Stil zeg ik! Ik begeer het niet te weten. Ga naar je huis. En jij ook Willemien; 't
is een schande! In moeders tegenwoordigheid....’
‘Och! Zoo is 't hier immers altijd,’ barstte Cootje uit. ‘Ik.... ik heb 't nooit
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anders gekend thuis, nooit, nooit!’ Zij liep de kamer uit.
‘Gaan jelie nou ook; alsjeblieft ga nou weg,’ riep Huib. ‘'t Idee, zoo te
commandeeren,’ schrilde Willemien opstaande. ‘Nou ja’ schouderschokte de oudste.
‘Dag moeder, ik kom wel 'is gauw terug!’ En ze vertrokken, even na elkander, zonder
veel houding, noch verdere woorden. Donker keek Huib hen na. Dan bleef hij alleen
met zijn moeder.
‘Huib,’ zei die, in tranen, ‘toe kom 'is hier! Geef me 'is een hand. Zóó.... Lieve
jongen ben je. Maar zoo moet je toch heusch niet.... heusch niet doen, Huib. Och-god,
ik, ik zie zooveel, zooveel. Wat ik allemaal niet zeggen kan. Je weet niet.... als je
zelf ongelukkig bent....’
‘Zelf ongelukkig? Maar moeder, dat moest toch niet, dat hoefde nou toch niet
meer. U kon het toch zoo goed en rustig hebben tegenwoordig!’ Hij liet zijn moeders
hand los, had een schouderschok van wanhopig ongeduld, liep dan een paar maal in
de kamer heen en weer, terwijl zijn moeder, als zuchtend voor zich heen, nog
fluisterde: ‘Och nou ja - ja, dat begrijpen jelie niet.... Kán je ook niet begrijpen.... En
ik hoop maar.... dat je 't ook nóóit begrijpen zúlt. Ook niet als je oud bent en niets
meer.... niets meer goed kunt maken....’
‘God, moeder! Maar dat is niet om uit te staan! Waarvoor heb ik dan altijd....
Waarvoor werk ik dan! Dan helpt het toch allemaal niets, niets!’
‘Och nee, jongen, Huib, nee - nee, zeg dat niet! Alles wat je gedaan hebt, is zoo
innig goed geweest, zoo heerlijk goed en lief. En je zult er ook wel voor beloond
worden. Ik bid er God om, alle dag!.... O, o....!’
Zacht streelde Huibs hand nu over haar hoofd en rug. ‘Nou stil maar moeder, stil
maar, ik meende het ook zoo niet, dat weet u wel.... Lieve hemel! Beloond worden!’
Den volgenden avond zat hij in den trein naar Amsterdam.... En wat nu met mij,
dacht hij, wat nu?.... Och, werken maar, werken.... Iets doen, iets maken!.... Maar
diep in zijn binnenste groeide dat verlangen, dat snakkende, naar eindelijk wat
geluk!.... Geluk voor zich zelf!
(Wordt vervolgd).

Jeannine,
door F.I. van Steenen.
Of ze achtervolgd werd rende Jeannine de stenen trappenreeks op naar de
zusterverdieping, waar ze 'r draf nog voortzette op de gang, zodat ze bijna over 'r
eigen beverig-driftige stapjes struikelde. Bij haar kamer stiet ze de deur door haar
vaart alleen-al open en stond ze binnen, waar ze zich opsloot met het knipje (geen
sleutel maar 'n knipje, spot-dacht ze er bij.) Even stond ze stil, 'r handen aan weerszij
tegen haar kloppend hoofd, uithijgend opgekropte ademteugen, die pijnlijk scherp
haar keel langs joegen. Dan peuterde ze haastig de speld los, die haar stijve halsboord
saamhield, rukte het knellende linnen achter uit het knoopje en wierp het zonder
kijken de schemerduistere kamer in. Haar wit schort volgde, 'r uniformjurk daarná.
Zó, half-ontkleed, liet ze zich moede op haar bed vallen, op het witte kussen koelte
zoekend voor 'r heet hoofd, waarin 't hamerde en joeg: een machteloze drift. Dat ze
ze hier was en hier moest blijven, hier, hier, hier! Hier, waar zij alles háátte. Zij haatte
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er de zieken om het meelij dat ze haar inboezemden, waar ze niet tegen op kon en
dat haar angstig maakte voor elk leeg bed, dat een nieuwe patient verwachtte, een
dreigende nieuwe patient met z'n mee-
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dogenloze gift van opvretend meelij. Zij haatte er de sombere hoofdverpleegster, die
in een starre tucht geen glimlach op een ziekenzaal duldde; ze haatte er de
onverschillige doktoren, die zieken en verpleegsters als voorwerpen beschouwden
ondergeschikt aan hun zucht tot ervaring-opdoen. Maar vooral, vooral haatte zij er
de verpleegsters zelve, die ‘zusters der liefde’, die een frivole vrouwenrepubliek
vormden vol jaloersheid en intrigues....
Het was vandaag dat Jeannine naar haar voogd gereisd was om hem te smeken:
haar hier weg te nemen. Maar met 't zelfde resultaat als de drie vorige keren: ze zou
er blijven tot 'r meerderjarigheid, dat was dus nog bijna drie jaren! Nog twee-en-dertig
eindeloze maanden!
Mag men duizend dagen van zijn leven weggooien, vermorsen? - O God, néé, néé,
't kòn niet. Nòg eens zou ze naar haar tante gaan, alles, alles goedvinden, huishouen
bij Oom, netjes doen op teas, o, de onzinnigste onzin, als ze maar hier wegmocht.
Maar drie jaren lang in 't nauwst contact te moeten leven met vijandige mensen, die
een voortdurende hoon voor de genadebrood-eetster in hun houding zouden-leggen,
dat zou ze ook niet uithouden.... Ineens, òp van nerveusheid, van wanhoop zonder
uitzicht op hoop, schokte ze op haar knieen voor 't bed in snikken. O kon ze maar in
een roes leven, kon ze maar hard overgegeven werken, kon ze zich maar wègpraten
in tijd-etend gebabbel met de andere zusters; moest ze maar niet uit ieder raam naar
de lokkende hemel kijken, moest ze maar niet naar 'r vrije dagen snakken en uitjagen
zo ver ze kon en waardoor telkens de weerkeer moeiliker werd.... Ineens, met 'n
schrik, werd ze zich 't geluid bewust van dicht-slaande deuren op de gang. Al bij
elven! Gauw uitkleeden, 't knipje van de deur en in bed, quasi-in-slaap. Dalik zou 'r
kamergenoot thuiskomen en Jeannine had een gevoel of ze haar hele leven niet meer
tot 'n menselik wezen zou willen spreken.
De volgende morgen ontwaakte Jeannine met 'n mat gevoel van leegheid na de
explosie van de vorige avond. Haar ogen waren heet en pijnlik, 'r hoofd zwaar. De
eerste dag van de duizend! Moe en voelend of 't tòch onbegonnen werk was, kleedde
ze zich en ging naar haar zaal. De zieken leken haar zieker nog dan anders, de zusters
met 'r vrolik-fris gesnater, frivoler nog. Hoewel ongewoon op dit uur, verwonderde
't haar niet, dat nu ook nog de kleine hoofdverpleegster binnendribbelde, haar donker
gezicht naar alle kanten wendde, terstond de stemming tot drukkende ernst verlagend.
Zie zo, 't was stil en dof nu: het kerkhof....
‘Snel!’ klonk 't heftig bevel. ‘Vóór negen uur moet alles klaar zijn!! 't College
begint vandaag en professor moet tevoren nog visite maken.’
Weg was ze weer en drukker leefde ineens het zaalbedrijf op. Het was of alles
opeens uit 'n knellende band sprong. Jeannine voelde terstond de ontspanning en
keek bevreemd rond, wat de oorzaak kon zijn.
‘De prof komt!’ kwetterde de zusters elkaar toe in 't snelle af-en aanlopen.
‘De prof komt!’ lachten de oudste patienten, die al van vóór de grote vacantie op
de afdeling lagen.
Zelfs de dienstmeisjes op de gang, babbelend met de werkvrouw, wisten het: de
prof komt!
Jeannine werd ondanks zichzelve in de verhoogde stemming meegesleept en kreeg
een feestelik gevoel. Iets nieuws tenminste zou er gebeuren vandaag, iets dat de
eerste-derduizend sneller zou doen voorbijgaan. In haar haast-monter afleiding zoeken
luisterde ze zelfs naar de gesprekken aan de ontbijttafel. Men had het over college.
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't Was vreselik: als je meemoest om de patient te brengen en dan ineens nog 'n spuitje,
'n urinefles, 'n reageerbuis moest halen. Ze hadden er allemaal een hekel aan, zeiden
ze, en wisten alle van elkaar dat ze jokten. Ze vochten er om wie niet hoefde, in
werkelikheid wie mòcht. Ze voelden zich de enige hoofd-
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personen van het college, blindelings gefixeerd door alle studenten, voor wie
professor's woorden en de patient natuurlik even onbelangrijk waren als voor
haarzelven.
Crities luisterde Jeannine toe, begon hoop te voeden dat, als de anderen hun
schijnafkerigheid volhielden, zij zou moeten. Het kon nooit zo vervelend zijn als
haar gewone werk en de professor was een man en de studenten waren mannen, wat
altijd beter te verdragen was dan eenzelfde hoeveelheid vrouwen....
Toen zij op zaal terug kwam, was Jeannines ‘hoofd’ er weer, ronddribbelend
vreemdbedrijvig en zenuwachtig. Driemaal zag Jeannine haar de lijsten op nummer
leggen, daarna doelloos blaren in het temperatuurboekje. Tenslotte begon ze de
recepten te ordenen met nerveus gevinger. Bij elk gerucht dat van de gang herkwam,
schrok ze op. Tot ze ineens veranderde in een trots, hoog-opgericht wezen, in heel
haar houding een uitdrukking van verweer, maar tegelijk in haar donkere ogen een
angstige vijandigheid als van een die tevoren zijn ondergang voelt.....
Dat was toen de zaaldeur geopend werd en een donkere man binnendanste,
omstuwd door een stoet van assistenten en co-assistenten. Geïnteresseerd had Jeannine
de houding der hoofdzuster bespied en nieuwsgieriger nog keek ze op van het verband,
dat ze bezig was af te wikkelen, toen het kleine donkere dametje haar bevreesde
defensie begon.
De hoofdzuster had verloren, al bij de eerste stap van professor op zaal. Het kerkhof
was veranderd in een zonnig herstellingsoord, de hemel kwam de sombere muren
binnen, de ramen wijd open, men mocht lachen, men zei geen ‘je’ en ‘juffrouw elf’
tot de patienten, men vroeg hun naam, men werd een mens, een mens, die ziek was,
maar die beter ging worden en weer leven zou en zon ging krijgen, zon, zon, buiten
deze muren. Er lag een glimlach van levensmoed over de ganse zaal, toen de stoet
door een zijdeur zich in een nevenzaal ging voortzetten.
De hele verdere dag liep Jeannine te neurien onder haar werk, zo dat ze zich hoorde
bespotten door haar collega's ‘hoor mademoiselle es vrolik zijn!’ Ze werd er niet
eens boos om en ging onverstoord door met zachtjes binnensmonds te zingen. Ze
was vrolik, want er was een zon gekomen deze ochtend en die zou weer komen,
weer, weer. Had ze niet aan tafel gehoord dat het viermaal per week ‘college’ was?
Nu, ze was haast niet meer bang voor een nieuwe week als de helft der dagen zo ging
worden als deze!
In de middag, toen alles afgelopen was, kwam de hoofdzuster haar rijk herstellen.
Tevergeefs echter poogde ze door haar blikken Jeannine's blijmoedigheid weg te
vegen. Alleen 's avonds aan tafel en daarna, toen ze niet wist waarheen omdat ze de
conversatiekamer schuwde en boven op 'r kamer ook niet alleen kon zijn, voelde
Jeaninne de ‘duizend’ weer zwaar op zich wegen.
In een week waren er: een Maandag, een Dinsdag, een Donderdag en een Zaterdag.
Wat daartusschen inlag had geen betekenis en moest snel, snel doorleefd worden.
Maar het ging meestal andersom, de college-dagen waren om voor ze 't wist, de
collegelozen trokken zeurig van uur tot uur.
Door Jeannine's openlik wel willen tegenover 't geveinsde dralen der anderen, had
de hoofdzuster Jeannine aangewezen als geregelde patienten-begeleidster naar college.
Eerst bracht ze dan het bed of de brancard met de zieke naar het auditorium en wachtte
zelf op de gang, tot de professor uit z'n kamer zou komen en eventuele benodigdheden
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haar opdragen zou. O als ze dan mee mocht met hem, de kom-sublimaat en de
handdoek dragend, een eindje achter hem héél de lange gang door zijn dansend lijf
van haar gulzige ogen alleen! Zijn zonne-
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hoofd, zijn schouders, zijn armen, zijn lijf, alles, alles van háár ogen.. Soms, als ze
dicht bij hem, haast naast hem liep, verbeeldde zij zich gekke dingen, dat ze zijn kind
was of zijn nichtje of zijn....
Hij sprak nooit 'n woord tot haar, wist nauwelijks wie er mee ging. Hij liep voor
zich uit te kijken op de roodbruine kokosmatten, maakte met zijn rechterhand knopen
in en uit z'n horlogeketting en overdacht het zo dadelik te demonstreren geval. Maar
dat deerde Jeannine niet. Het sprak vanzelf, dat hij haar niet oplette, zo'n gewoon
nietig kind en ondanks 'r tegenzin toch altijd maar 'n ‘zuster’. - Op college, als ze
blijven moest, om straks de patient met aan of uitkleden te helpen, schoof ze listig
achter het bord, zo, dat ze voor de studenten verborgen was, terwijl ze zelf de katheder
met de professor kon zien. En ze luisterde zo opgaand naar de klank van zijn stem,
dat ze de woorden soms niet eens hoorde en verschrikt kon bemerken, dat hij al om
haar geroepen had. Dat maakte haar voor de ganse verdere dag ellendig, als hij, al
was 't een minuut, op haar had moeten wachten.
Hoewel zij gelegenheid te over had daartoe, vermeed zij hem aan te zien. Omdat
ze het juist zo intens gaarne zou doen, dorst ze niet, bang dat hij haar gulzigheid in
één blik zou ontdekken.
Op zaal werkte ze voor hem als een aardbabouter. Ze lette zo op elk van zijn
bewegingen, zijn blikken, dat zij haast voor hij 't zei, al wist, wat hij vragen zou en
dan wonderlik-snel het benodigde aanbracht. Toch merkte hij haar niet op, haar snelle
hulp wel voelend als een gemakkelijke toestand, maar niet als een positief, opvallend
feit. Eénmaal slechts had haar intuïtie hem verbaasd. Hij stond bij een patiente met
een glad gegipst been - lang voor de gewone tijd van ontgipsen er was. Assistenten
en studenten, witgejast, rondom 't bed, wachtten zwijgend 't resultaat van zijn
nadenken af. De kleine hoofdzuster stond er eveneens bij, gereed een eventueel bevel
terstond de zaal in te werpen. Toen - Jeannine wist zelf niet waardoor, misschien
door 'n lichte beweging van zijn vingers, had zij geweten en juist als hij opkeek om
te vragen reikte hem Jeannine de gipsschaar over. Heel even hadden zijn zwarte ogen
haar aangezien: onderzoekend, bevreemd, welwillend - dan, weer in zijn werk, was
hij begonnen te vertellen: de pols beviel 'm niet, hij wilde de wonde bloot-leggen..
Na dien tijd had hij nog een paar keren Jeannine aangekeken met iets als vage
verwondering, maar altijd vluchtig en gesproken had hij nooit tot haar zonder
vakreden.
De kerstvacantie bracht Jeannine een terugval in 'r machteloze haatstemming. Leeg
was zij weer en eenzaam opgesloten. Colleges waren er niet, enkel het werk, het
moordende gehate werk op de kerkhofzalen en als enige afleiding de eeuwig eendere
insinueerende tafelgesprekken. Bij haar gewone tegenzin in dit leven kwam nu nog
een korzelheid tegen zich zelve om haar hunkerend verlangen naar 't voorbijzijn der
vacantie, naar de hervatting der colleges, haar van uur tot uur met hèm bezig zijn,
hem, die niet eens wist dat zij bestond, haar naam niet kende en geen seconde haar
zou missen, terwijl zij in de colleges alles miste. Eenzamer, ellendiger voelde zij
zich nog dan voor zijn komst.
Eens droomde zij van hem. Hij stond beneden haar raam in een mooien tuin en
strekte zijn armen boven zijn zonnegezicht naar Jeannine. Zij sprong omlaag en werd
als een sneeuwvlok door de lucht gedragen, neerdansend tussen zijn armen en zo,
licht, droeg hij haar dien mooien tuin in....
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Zij werd wakker door de bel en de geeuw van haar slaapgenootje. Ze keek snel
naar 't raam, maar dat stond strak van vries-kou en liet haar blik niet door. Verwezen
bleef Jeannine op de rand van haar bed zitten voor ze haar kousen aantrok. Zij was
zo ongelukkig, zij begreep nergens meer iets
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van en ze wilde dat zij op staande voet bevroor. Maar de kou van het zeíl hinderde
haar erg, zodat ze haastig opstond om de kraan van de verwarming open te zetten..
Beneden hoorde zij, dat door een veranderde regeling haar nachtwacht die avond
zou ingaan. Het gaf haar bijna blijdschap, dat ze deze grauwe dagen nu ging missen,
hoe huiverig ze ook was voor die nachten op zaal, onder het eenzame groene lampje
en met die twintig ademende mensen rond haar. Iedere beweging, elk kuchje 's nachts
gaf haar een schrik-schok, een ongemotiveerde angst voor iets ergs - de dood, die
net zou kunnen komen als zij alleen en radeloos was. Tweemaal had zij een sterfgeval
bijgewoond en verkeerde in een constante angst voor herhaling. En als zij 's morgens
het grauwe schutje - dat het bed verborg - op de gang vond, of als ze aan tafel hoorde:
juffrouw acht is gesuccombeerd, had zij een egoïst gevoel van verlichting: dat die
patient tenminste niet meer in háár nachtwacht kon sterven.
Na de kerstvacantie kwam er een nieuwe assistent, een grote brusque man, die in
vogelvlucht visite maakte, vloekte wanneer iets wat hij niét bevolen had, niet gedaan
was en verder op zijn kamer aan een theoreties onderwerp werkte
Jeannine was hem terstond vijandig gezind. Zij had hem horen vragen, toen hij
bij een patiente van ongeduld stond te trappelen, terwijl Jeannine een benodigd spuitje
uitkookte: ‘waar blijft die verdomde meid nou?’ Rood tot aan haar zwarte krullen
was Jeannine toen gekomen, in haar rechterhand de korentang met het glazen spuitje,
op het pannedeksel het nikkelen zuigertje en net toen dokters vingers er naar grepen,
had Jeannine het laten vallen
‘Stommerik....’ was de assistent uitgevallen, maar Jeannines kalm triompherend
gezicht ziende, had hij ineens gezwegen, vaag vermoedend, dat hij gedupeerd was
geworden.
Sedert was hij beleefd voor Jeannine en lette hij op haar meer dan op de anderen.
Hij vroeg met asjeblieft en bedankte als zij iets aangaf.
De colleges waren weer hervat en Jeannine daardoor weer te absoluut
beziggehouden dan dat zij op de assistent kon letten. Maar hij begon zo in 't oog
vallend haar te willen behagen, dat zij het, verbaasd, zich bewust werd en dalik begon
hem uit de weg te gaan, wat de heerszuchtige verwende jongen nog meer prikkelde.
Hij maakte steeds langer visite, zorgde altijd de zaalzuster nodig te hebben en kwam
op de vreemdste uren de zaal binnen, wanneer hij wist dat zij er alleen moest zijn.
Zo nam hij de gewoonte aan 's morgens héél vroeg te komen, wanneer Jeannine
nachtwacht had; hij kwam dan bij haar zitten, plagend pratend over de grootte van
haar jodoformgaasjes, 'r deppers, die ze 's nachts had moeten maken.
Jeannine bleef stug, totdat ze op de wekelikse ‘grote visite’ opmerkte professor's
voorkeur voor hem. Bij het uitleggen sprak de professor haast alleen tot hem, vroeg
soms zelfs zijn oordeel, en bleef vaak met hem een napraatje houden als alles
afgelopen was. Eens hoorde zij hem bij het afscheid zeggen: dus tot vanavond, we
zullen je om acht uur wachten.
Zij begon de jonge dokter nu te beschouwen als een deel van de professor en deed
minder nors tegen hem, wat hij, verblind, als een gehele toenadering opvatte. Op 'n
vroeg-ochtend, onverwachts, vroeg hij 'r. Zij schrok zo, dat ze eigenlik dalik weglopen
wilde, 't glas met thermometers in 'r hand. Maar hij, angstig, weerde af, fluisterend:
nu niet! zeg 't nu niet! Kom even, asjeblieft, even op m'n kamer vanavond?
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Daar liep Jeannine die helen dag als in een droom. Zij bracht verkeerde urines
naar 't Laboratorium en vergat de temperatuurlijsten bij te schrijven. Ze schrok bij
elke zuster-stem op, of ze 't weten konden, of zij er haar over zouden kunnen
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vragen. Haar hart had dadelik verworpen. Ze wilde er zelfs niet aan denken, geen
toekomst-fantasie erover oproepen. 't Was een collegeloze dag en het gasthuis woog
'r zwaar. O vrij te zijn....
Neen. Ze schreef 'n briefje: neen.
De volgende morgen dook de assistent bleek op. De professor vroeg hem wat hem
scheelde en leek zeer bezorgd. Midden in hun gesprek keek hij Jeannine aan. God..
nu wist ze ineens niets meer.... Ze wist niet of er bedoeling had gelegen in die zwarte
ogen, één moment bewust op haar gericht - maar ze zou wel met de dokter trouwen.
En ineens juichte haar hart van een snel-opflikkerend visioen, maar uit schaamte
dorst ze zichzelve dat niet te bekennen.
Twee dagen later trok Eli haar mee naar professor. Hoe lachten de zwarte ogen in
de hare en - voor 't eerst! - voelde ze zijn hand om haar vingers, bij zijn gelukwensch
en 't schertsend aansporen tot een snel huwelik. Eli had rust nodig voor zijn werk en
zou die beter vinden bij een stil jong vrouwtje dan hier in het roezige gasthuis. De
voogden waren verrukt en brachten Jeannine onder 't oog, dat ze een
nooit-genoeg-gewaardeerd onverdiend geluk ondervond. Op Eli's wens verliet
Jeannine terstond het gasthuis en trouwde zes weken later vanuit de woning van haar
voogd.
***
Eli had haar een ragdun bleek blauw jurkje gekocht, dat haar roerend van fijnheid
maakte met haar doorschijnende huid, 'r gesluierde grijze ogen en 'r glanzende zwarte
krulhaar. En professor Maclohden, joviaal, zei bij 't binnenkomen tot Eli: ‘allemachtig,
jongen je hebt 'n verdomd goeie smaak.’ Eli lachtte gevleid, Jeannine beziend, die
blozend mevrouw begroette. Dien avond van kennismaking sprak Maclohden twee
keren speciaal tot Jeannine, eens om haar nogmaals te complimenteren over haar
verandering sinds zij het gasthuis-uniform had uitgetrokken en daarna om over Eli's
werkwijze iets te vragen. Zij kon nauwelijks wat verstandigs antwoorden, ze voelde
zich als een verlegen jarig kind, ongewend zich het middelpunt te weten. De professor
had schik in haar zichtbare beschroomdheid, die hij aan haar positie van pas-gehuwde
toeschreef. Vaderlik glimlachend knikte hij haar toe. Het was dien glimlach, die
Jeannine, toen ze met Eli op straat stond zijn arm deed grijpen en - haar ogen sluitend
- deed stamelen: O Eli! Eli! ik ben zo gelukkig!
Maar Eli sloeg zijn arm om haar heen en kuste haar midden op straat. Ach God,
wiens liefkozing was dit? - Jeannine rilde.
Minstens eens en vaak tweemaal per week ging Jeannine met haar man naar zijn
professor. Ook was Jeannine alleen op mevrouws middagteas genodigd, waartoe zij,
als Eli geen tijd had, al haar moed bijeenzamelde, omdat laat in de middag, tien
minuten lang, Maclohden in het salon een kopje thee kwam drinken. De professor
had de gewoonte aangenomen Jeannine van verre toe te lachen bij zijn binnenkomen
- als om een verlegen kind gerust te stellen. Hij vroeg altijd dalik naar Eli en wat hij
deed. Eli zou over een half jaar bij Maclohden promoveren, niet zo maar om de titel,
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maar met 'n interessante dissertatie, gegrond op 'n vermoeiende, tijdrovende
proevenreeks.
Hield Jeannine haar man niet van z'n werk? vraagde Maclohden olik. - Het kwam
er zo precies op aan bij deze proeven - misschien vond Jeannine 't vervelend dat hij
haar man zooveel te doen gaf? lachte hij.
‘Neen’, antwoordde zij naïef, ‘ik vind het juist heel rustig als Eli in zijn werkkamer
is’.
‘U bent erg verstandig; maar zo pas getrouwd, verwenst U me misschien wel eens
een enkel keertje?’
‘U verwensen?’ vroeg Jeannine verschrikt.
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‘Mag gerust hoor!’ - en weg was hij al weer.
Nu begon Jeannine ook met Eli zelf over zijn werk te spreken. Ze vroeg hem boeken
erover en las die en wat ze niet begreep, liet zij zich door hem uitleggen. Eli, gretig
een leerling aangrijpend over het geliefde onderwerp, wist van geen ophouden nu
zij zelve eenmaal begonnen was. Zij spraken over niets anders meer. De vreemde
mediese en techniese woorden gingen Jeannine zo vertrouwd klinken, dat zij ze zelf
ook begon te durven uitspreken, eerst aarzelend en zelfs voor Eli blozend, maar al
spoedig zeker en rad als was zij-zelve in het vak. Het duurde niet lang of Eli vergat
geheel, dat hij niet met een gelijke in kennis discussieerde en haar zoekend opgaan
in het onderwerp prikkelde hem steeds meer tot klaarder uitleggen, bracht hem zelf
tot duideliker begrip.
Soms raakte Jeannine verward in zich zelf. Dit leven met Eli, samenwerkend aan
Maclohden's onderwerp, gaf haar zo een verheffend gevoel van lang gemiste
verstandsscherping, dat ze zich dankbaar gelukkig ging voelen jegens Eli. Het was
of ze wel veel, wel véél van Eli hield....
In de laat-middag-kwartiertjes bij Maclohden spatte haar vermoeiend werk van
een week soms in twee zinnen weg.... Maar om die twee zinnen en om zijn geboeid
luisteren, had ze maanden, máánden willen studeren.
Het was duidelik: hij kwam niet meer om thee te drinken, hij kwam om haar. Dalik
van de deur liep hij op Jeannine toe, terstond het gesprek van de vorige keer
voortzettend of boodschapjes voor Eli aan haar uitleggend, in vaktermen als aan een
collega....
Mevrouw en de dames hadden afstand gedaan van Jeannine. Ze zeiden schertsend,
Jeannine was bedorven, ze hield teveel van haar man, zij verwende hem door zo
intens met hem mee te leven, zij werd voor eenvoudige dames te geleerd. Liet ze
maar dadelik in professors hoekje gaan zitten, zo direct zou hij wel komen om haar
te vervelen met zijn onmogelike bacterietaal. Je griezelde ervan als je er een minuut
naar luisterde. - Daarom luisterden zij niet en zetten hun eigen interessante gesprekken
voort over het nieuwste huwelik en over het concert van gisteravond en dat de
zangeres wel wat tè.... decolletée.. was.. en Mengelberg....
Jeannine liep in de koude Novemberavond naar huis en was gelukkig. De ganse
avond zou ze met Eli praten over het met Maclohden besprokene en zo ongemerkt
over hemzelf - over hemzelf, dat hij lachte, toen hij dàt zei; dat hij zijn hoofd - o zijn
hoofd! - geschud had over dokter Heeze's meningen..; dat hij bij 't tweede kopje thee
zelf haar een koekje had gepresenteerd, juist toen hij de contact-besmetting aan haar
uitlegde. Zo kon zij in verbeelding alles weer beleven, elke verandering in zijn gezicht,
iedere nuance van z'n blik....
Thuis gekomen liep zij zonder zich te ontkleden direct door naar Eli's kamer: o
Eli Eli! Sidderend van haar juichende gedachten zocht zij ergens een uitweg: kus
mij toch, Eli!
Zij sloot als in 'n roes 'r ogen en glimlachend ontving zij Maclohden's kus....
Het was dicht bij Eli's promotie. Hij ging nog maar zelden zelf naar zijn professor,
verwend door het al te goede zendingswerk van zijn jonge vrouw en zelf tot over de
oren in zijn voorbereidende werkzaamheden. Jeannine zat nu àl vaker in het

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

salonhoekje onder de hoge staande schemerlamp met de gele kanten kap, wachtend
tot in de andere fauteuil Maclohden's zonnehoofd kwam stralen.
De dames riepen haar schertsende dingen toe.
‘Jeannine, kijk eens, welke is de grondformule van deze bonbon? Op 't papiertje
stond cerise?’
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‘Jeannine blief je glucose in je thee?’
‘Jeannine, hoeveel bacterien zitten er in een koekje - een Arnhems meisje, - dat
niet dubbel-gebakken is?’
‘U plaagt me,’ pruilde Jeannine. ‘Ik ben niet geleerd. Ik moet alleen Eli's
boodschappen doen.’
‘Och kind,’ deed mevrouw Maclohden wegwerpend, ‘hoe kan je nu dom zijn als
m'n man meer dan een half uur achtereen met je wil praten?’
‘Misschien om iets anders,’ lachte een der dames, Jeannine goedig-bewonderend
aanziend.
Maclohden was laat. Hij had een operatie gehad en kwam buiten adem binnen,
angstig kijkend of Jeannine's plekje niet leeg was.
‘Ja, la dame savante is er nog,’ stelde zijn vrouw hem gerust.
‘Gelukkig!’ zuchtte de professor, in zijn stoel vallend, ‘ik dacht dat U weg zoudt
zijn. En Uw man moet beslist vanavond nog die laatste proef veranderen - de
temperatuur moet hoger zijn - we zouden 'n gek figuur slaan eenvoudig - hoe 'k 't
voorbij heb kunnen zien is me een raadsel.’
‘Vaarwel,’ wuifde een ondeugend mevrouwtje, ‘weg zijn ze alweer, - maar heus,
wij gaan óók weg, 't is laat.’
Na een paar minuten waren ze alleen. Mevrouw Maclohden had zich geëxcuseerd
om het diner te praepareren, Maclohden moest maar zelf thee schenken. Jeannine
deed 't. Zorgvuldig maakte zij hem een kopje gereed en bracht het hem. Even bleef
zij dicht naast hem staan in 'n bevend verlangen haar hoofd te bukken naar zijn hoofd,
dat moe, in 't gele licht op de warmrode fauteulrug lag, glimlachend om haar lief-hem
bedienen. Zij spraken geen woord. Maclohden's blik had haar handen losgelaten en
zwierf omhoog naar haar bleek gezichtje. Het was hem alsof het weer die eerste
avond was, toen hij haar voor 't eerst zo gezien had, haar rank figuurtje de fijne huid,
de gesluierde ogen....
‘Jeannine....’
Hij wist nauweliks of hij haar naam uitgesproken of alleen maar gedacht had. Maar
Jeannine was door zijn liefkozing uit haar lange spanning ontwricht, ze lag op haar
knieen voor hem en had zijn hand naar haar lippen getrokken. Ze zocht naar een
woord om alles op eenmaal te zeggen, hulpeloos stamelde ze als enkele liefkozing:
‘E-li....’ Dan hief ze schuw haar gezicht naar hem op, zoekend in zijn ogen en ineens,
radeloos door zijn blik zich aan zijn hals werpend: ‘houd van mij! houd van mij!’
De professor streelde zachtjes haar haren, als van een kind. Hij had zijn armen,
sterk, om het kleine lijfje gebogen. Zijn mond was vlak bij haar linkeroortje, zijn
lippen roerden even de kleine rose schelp. Hij sloot de ogen en zei weer, dromerig:
Jeannine......’
Hij liet haar uit. Zij wist niet hoe, maar zij stond op straat, alleen, huiverend en
bang. Anders was zij nooit bang en juist door 'r rijke gedachten soms van een
allestrotserende moed. - Zij was ook koud nu. Ze dorst niet goed naar huis, maar wist
niet precies waarom niet. Ach God zij voelde als een zieke zich!
Ze kwam toch bij Eli terecht, hoewel ze geheel zonder bewustheid de straten
doorlopen had. Ze zei dat ze niet lekker was en of ze gauw naar bed mocht. Eli
verwende haar met kopjes thee en warme kruiken.
Maar ze bleef bleek en koud. - Eerst tegen de ochtend werd zij warm, gloei-heet
en sliep ze in. Eli was al lang naar z'n werk toen zij ontwaakte.
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Dalik was het er toen zij wakker werd. De ellende, dat hij, hij dat van haar zou
denken.... Even dompelde ze zich in felterug-denken aan de korte minuten in zijn
armen, zijn kleine kus op haar oorschelp.... Maar hij zou nadenken.... dat Jeannine dat Jeannine zo een vreemd meisje was.... dat geen enkele man voorbij kan gaan.
Want ze was immers pàs getrouwd en hij kon niet weten, dat ze.... dat ze met Eli
getrouwd was om hem....
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De vorige avond in 'r verlaten gevoel van àlles verloren te hebben, had zij gemeend
hem nooit meer te willen weerzien, nooit meer te durven onder zijn ogen komen.
Maar deze middag werd zij onrustig: nu dit gebeurd was, nu hij toch wist, mijn God,
liet hij 't nu goed weten en liet niet dat wrede bestaan, dat haar zijn verachtend meelij
moest brengen. Nog éénmaal om 't hem te zeggen, dat ze hèm behoord had vanaf
zijn eerste stap op zaal die ochtend in het ziekenhuis - dat ze hem gezocht had en 'r
huwelik gebruikt had als middel om hem nader te komen....
Drie dagen later ging ze.
Was ze ziek geweest? koor-den de dames. Ja, ze zag bleekjes; dat kwam van die
geleerdheid, liet ze nu vanmiddag eens prettig teaen en niet 'r hoofdje zo martelen
om die beul van een professor of voor die tyran van 'n man.
Zonder veel weerstand liet Jeannine zich verwennen, mat deelnemend aan het
huppelende damesgesprek. Toen Maclohden binnen kwam, voelde zij zich door en
door koud worden. Hij groette alle dames en vroeg of Jeannine was ziek geweest.
Hij was bleek en had warme ogen. De groeten aan Eli, zei hij voor hij wegging.
Jeannine kwam nog drie keren voor zij haar gelegenheid vond. Wel zat zij nu weer
apart bij de groote lamp en sprak de professor haar weer over Eli's werk, maar zij
luisterde slecht en was soms zo verloren in zijn ogen, dat ze geheel vergat antwoord
te geven. De vierde keer kwam Maclohden laat. Ze zag dat hij het er om gedaan had
en dat ie z'n excuus aan mevrouw improviseerde. En ze voelde het bloed tegen de
toppen van haar vingers tikken....
Ze waren alleen.
Hij sprak niet, maakte knopen in z'n horlogeketting en lag naar haar te kijken.
‘Ik, ik moét 't zeggen,’ fluisterde zij hees, zich beheersend tot zitten blijven en 't
niet aan zijn hoofd zelf op te biechten. ‘Ik ben niet zo.... zoals U denkt. Ik ben.... ik
houd.... van U alleen en ik heb om U, om U alleen gegeven en om U ben ik getrouwd
met Eli....’
Ze zweeg. Ze zat steenkoud te rillen. Maar hij was al bij haar, òm haar, hief haar
gezichtje naar 't gele licht: ‘Jeannine! is 't waar? waar? Hield je altijd van mij? O
God mijn kind, mijn kind, waarom heb ik 't niet geweten?’
‘U - zàg me nooit,’ klaagde ze als 'n lief verwijt.
Hij drukte haar zachtjes tegen zich aan, gretig in haar ogen starend en steeds
herhalend: ‘waarom wist ik 't niet? Niet éérder? Voor dat dit gebeurd was?’
Hij liet haar los en ging zitten, radeloos zijn bleek hoofd in z'n handen bergend.
Jeannine kon 't niet aanzien en bukte zich en kuste zijn ogen. Dan rukte hij haar heftig
op zijn schoot, haar pijn doend in z'n sterke armen-knelling.
‘God, als dit niet gebeurd was!’
‘Wàt niet?,’ vroeg Jeannine naief.
‘Als je Eli's vrouw niet was....’
‘Wat dan?’
‘Dan....’ Hij kuste haar heftig, ‘dan.. ik weet 't niet.... maar dan was alles anders.’
‘Maar dan was ù toch nog getrouwd,’ aarzelde Jeannine.
‘O - maar ik.... dat is mijn vrouw.’
‘En Eli is mijn man, is dat niet 't zelfde?’
‘Maar Eli, Eli is mijn vriend,’ zei Maclohden gemarteld.
Verbijsterd zag Jeannine hem aan. Ze voelde alle kleur uit 'r gezicht wegtrekken
en meende de kracht te missen zich van zijn knieen op te heffen. Zo mat plotseling,
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alsof ze eensklasp een felle wond had bekomen waaruit ze zachtjes, zachtjes
verbloedde. Duizelend doorschreed ze de kamer, liet zij zichzelve uit.... Op straat,
in de kou, wist ze 't opeens, hoorde ze in felle pijn de kreten van haar hart: zo een
heb ik liefgehad! Zo een màn-man, die zijn vrouw éér kon bedriegen dan zijn vriend.
Van vrou-
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wen gold een andere moraal.... Ah! hoeveel wel zou hij om haar gegeven hebben,
zij, die immers ook maar een vrouw was....
Drie weken later promoveerde Eli. Jammer, dat zijn jonge vrouw ziek was, ze had
er zo op gevlast zijn paranimf te zijn. Maar ze was werkelijk te zwak. Gelukkig, dat
Eli de aanbieding uit Gelderland in beraad had genomen. Jeannine was er eerst tegen
geweest de stad te verlaten, ze had gezegd, dat Eli veel te knap was om zijn contact
met de Universiteit te verbreken, maar nu smeekte ze hem haast om te gaan. Ze zei
dat ze beter zou worden van de bossen daarginder.
Maar te makkelik had ze zich voorgesteld van 'r smaad te kunnen wegvluchten.
Als een geheime schande droeg ze de herinnering aan zijn - zíjn - woorden met zich
rond en soms, als ze even de teugels van 'r trots liet glippen, ontstond er een kwellende
strijd in haar om hem te verontschuldigen....
Ze bleef stil en mijmerig tot aan de geboorte van haar kind, 'n jaar na hun vertrek
uit de stad. Toen het warme leven, de kleine rose jongen in haar armen lag, leek alles
van denken als voor altijd minderwaardig aan 't kloppende tastbare leven, dat niet
vroeg, niet peinsde, niet droomde, maar enkel: leefde. Zij voelde zich als met 't kind
groeien en van het verleden gans los. Zij verbeeldde zich ook wel in haar geluk om
't kind-bezit, dat zij haar eigen man liefhad, die haar 't kind gegeven had. Maar als
zij alleen was met de kleine Eli, dacht ze nimmer aan de grote Eli en peinsde ze voor
haarzelve vreemd nuchtere dingen, dat het er niet op aan kwam wiens kind 't was,
Maclohdens of Eli's of nog van iemand anders, want dat ze toch alleen en alles om
't kind gaf, alleen om 't kind....
Toen werd de kleine Eli groot, hij was al acht maanden en Jeannine voedde hem
niet meer zelf. Van dat ogenblik af groeide er zachtjes een onrust in haar, ze wist
niet wat en was onbestemd angstig. Zij droomde ervan en wist niet wat het geweest
was, wanneer zij wakker werd. Zij kon het kind lange tijden aan de meid overlaten
nu zelf dwalend door de bossen om het te zoeken. Maar in de bossen was het niet.
Het was op 'n ochtend in de vroeg-herfst, dat zij het ongezochte martelend duidelik
vond. Zij had de ontbijttafel afgeruimd; kleine Eli sliep, grote Eli was naar z'n werk.
Jeannine wierp de vleugelramen open en dronk de herfstlucht in, die geurig was van
de aroma's der stervende blaren. Zij staarde de velden over de bossen in en bleef stil,
stil voor 't open raam staan. Ze voelde zich langzaam anders worden, het was zo stil,
je kon 't horen haast wat met haar gebeurde, zij verloor iets wat langen tijd haar hart
had bedekt - dat waren de beide Eli's - en ineens, zo scherp dat 't pijn deed, zag ze 't
dat ze beiden, beiden, man en kind, zou geven willen als ze iets, iets mocht hebben
van den ander.. al waren het enkel zijn handen maar......
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Een componist-dirigent,
door P. Otten.
Hij kwam te gèven.... Ernstig, iets gebogen,
Met grauwen baard, geleek hij een profeet Maar laag brandde in de half gedoofdë oogen
Een zwakke vlam van eerzucht en oud leed.
Zijn been'ge handen sloegen al te uitbundig
Den vlakken, wanklen maatgang der rythmiek.
't Orkest vervolgde weifelloos, geduldig,
Het eindloos pad dier poovere muziek.
Hij wilde geven, geve' in overdaad Maar hij was arm en eenzaam; zijn gebaar
Wierd machteloozer naar het melos neeg;
Dë oogen bleekten geler in 't gelaat
En schaarscher leek het oude, grauwe haar....
Men fluisterde.... De zaal liep heimlijk leeg....

Amsterdam, December 1917.
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Herinnering
door Marie de Rovanno.
Voor R. en P.
Het is wel heel heel lang geleden
Dat ik je soms eens sprak,
Een zachte man in bezigheden
Waar tegen zachtheid brak.
Het is wel heel heel lang geleden
Dat 'k soms jouw oogen zag,
Je zacht-stille oogen, waar beleden
Je levens-pijn in lag.
Het is wel heel heel lang geleden,
Ik dacht nooit meer aan jou,
We zijn maar làngs elkaar gegleden,
Zooals het leven wou.
Nu zag 'k opeens een schilderijtje
Dat je aan een meisje schonk,
Een heel jong meisje, dat een tijdje
Je dagen-zwart doorblonk.
Een teer-broze Arons-kelk, die schuchter
Uit 't donker zoekt het licht
En heft als klare dag-verluchter
Haar stil en bleek gezicht.
Nu weet ik weer jouw teer-broze oogen,
Als soms wat eigen schoon je ontviel,
Nu weet ik weer je stem, bewogen,
't Mysterie van je stille ziel.
Het is zoo heel heel lang geleden,
We leefden zoo maar làngs elkaar,
Jij stille man en ik,
En in mijn heden
Is ook geen plaats voor jou. Van waar
Komt dan herinn'ring aangegleden?
Jij stille man....
't Is al zoo lang,
Zoo lang geleden....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

68

Kroniek.
Boekbespreking.
F. de Sinclair, Een Prijsvraag in de Hel, Imitaties, Amsterdam, Van
Holkema & Warendorf, zonder jaartal.
CORNELIS VETH, P a r o d i e ë n . Eerste Reeks, (geïll. door den schrijver). Amst.
Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier’, 1918.
De verhalen welke, nu al sinds verscheiden jaren en met toenemende snelheid,
onder den schrijversnaam F. de Sinclair worden uitgegeven, genieten, als ik 't wèl
heb, onder litteratoren en litteratuurlievenden, een niet bepaald éérste-klas reputatie.
Men acht ze, nu ja, grappig misschien, maar.... géén litteratuur. Ik zou niet durven
beweren, dat dit oordeel in het algemeen onjuist is, wel dat er allevel in sommige
van die verhalen, misschien ook wel in alle - ik heb er maar een paar gelezen bladzijden voorkomen, die een considerabel verteltalent, voor zoover dat gezegd kan
worden: absoluut, bewijzen. De schrijver die zich F. de Sinclair noemt - dit was mij
al geruimen tijd helder - is iemand, zonder eenigen twijfel, tot veel betere dingen in
staat (beter, bedoel ik, dan het b a s - c o m i q u e ) wanneer het hem maar eens in den
zin zou komen, dat betere te entameeren. En zie, daar ligt een eigenaardig boek voor
mij: E e n P r i j s v r a a g i n d e H e l . Hij spreekt van ‘imitaties’? Nu ja.... Parodieën
zijn het eigenlijk, en als zoodanig van een fijne, leuke, gedistingeerd-zachtaardige
soort, parodieën op algemeen bekend nederlandsche schrijvers. Maar wat het tevens
zijn? Wel, ik zou bijna zeggen: meesterlijke vertellingen, vertellingen ten minste van
een meester in de vertelkunst, virtuoselijk geschreven in de manieren van ándere....
niet ééns allen e v e n w a a r d i g e meester-vertellers.
Sinclair onderstelt, dat de dag des oordeels dáár is. Een aantal nederlandsche
letterkundigen echter ‘ontsnapt aan de groote keuring in het dal van Josaphat’, bereikt
op eigen gelegenheid de hooge poort ‘in welks fries met zwarte letteren de dreigende
italiaansche woorden de afgrijselijke profetie hun toeschreeuwden’. Gelukkig, Dante's
geleider is nog altijd in die buurt aanwezig, Virgilius is bereid hen te helpen. Van
ouden Minos weet hij gedaan te krijgen, dat de ‘bibberende kudde’ aan hem
overgelaten blijft. Hij zal hen richten, maar hij zal het doen naar zijn eigen maatstaf,
den litterairen; een prijsvraag, een proefwerk geeft hij hun op. Ieder zal iets schrijven,
maar het gegeven is voor allen hetzelfde: ‘Een oude man, een jonge gade, een dochter
en een dinger, welgevallig in het oog der gade, naar de hand der dochter’.
De ‘arme, bange zielen’ gaan aan 't werk. Hun inspiratie doet hen 't werkelijk
gevaar vergeten, en...? Wel, een der, als men ze alle gelezen heeft, allereerst treffende
kwaliteiten van hun schetsen is de groote verscheidenheid. Dat allen werkten naar 't
zelfde gegeven, men heeft het nauwelijks opgemerkt! Inderdaad, dit zevental imitaties
van levende hollandsche auteurs bewijst zonneklaar, dat van een algemeen, zich dus
in sommige opzichten herhalend, hollandsch genre, althans voor een hollander, niets
valt te bespeuren. Zooveel schrijvers zooveel genres, ja zooveel geesteshoudingen.
Deze verzameling parodieën strekt de nederlandsche litteratuur allerminst tot
oneer, zon ik zoo zeggen. Maar dat al deze genres door één-en-denzelfden schrijver,
zij het eenigermate parodieerend, met bijna evenveel succes beoefend, dat deze zeven
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producten (zes prozaverhalen en één gedichtje) door één auteur geschreven zijn, het
bewijst bij dien auteur een virtuositeit, die niet minder dan verbluffend is. Mij
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dunkt, mocht het ten slotte met den heer Sinclair in de litteratuur toch niet gaan,
mocht hij, ook in meer speciaal maatschappelijken werkkring, op den duur niet
slagen, dan staat nog altijd het tooneel voor hem open, want weinigen verstaan als
hij de kunst om in de huid van een ander te kruipen - zij het dan dat hij gewoon is,
in die huid, de eigenaardigheden van dien ander en zijn manieren een weinigje te
overdrijven.
Wie de zeven litteraire zielen zijn, die hier zoo zachtjes en goedmoedig in de
maling genomen worden? Ik zal het u niet verraden, lezer; gij moet het zelf maar
ontdekken. De eerste is een auteur die zijn verbeelding blijkbaar gaarne in de
laatromeinsche wereld laat grasduinen. Hij pleegt daarbij een druk gebruik te maken
van vreemde, meest latijnsche, zeer doeltreffend de sfeer aanduidende woorden, en
ook zijn dialoog, soms misschien meer levendig dan levend te noemen, is zonder
twijfel althans in één opzicht niet minder doeltreffend - zijn copie wordt er op vlugge
en ongezochte wijze door verlengd. Hier volgt een stukje ervan:
(Blz. 33) ‘In het p e r i s t i l i u m siste een fluistering los en twee gestalten schoven
tot elkaar uit schaduw van zuilen over het o c c u s .
‘Zij was het...’
‘Ja.... zij was het...’
‘Ze verliet het huis...’
‘Door de p o s t i c u m ... ik hoorde...’
‘Ja... ik hoorde ook... de p o s t i c u m ...’
‘Ze gaat naar...’
‘Ja... naar...’
‘Naar de...’
‘De tempel van I s i s ...’
‘Ja, van Isis, Ty r s o s ... het was toch zeker...’
‘Ja S t a p h y l a ... het wàs...’
‘Zij...’
‘Ja, zij...’
‘Ja Tyrsos... zij...’
‘Door de posticum ging ze... als gisteren naar...’
‘Ja... daarheen... en daar is...’
‘Ja S t a p h y l a ... daar is...
‘... hij...’
‘Ja... hij... O l y n t h u s ...’
‘Ssst... spreek zacht Ty r s o s ...’
‘Als B u r b o wíst...’
‘Ja... als mijn vader wist...’
‘Hij zou...’
‘Ja... hij zou...’
‘... hem...’
‘Dooden...’
‘Ssst...!’
‘Hij m o e t het weten, Ty r s o s ...’
‘Dat zij...?’
‘Ja... dat zij...’
‘Hij moet het weten...?’
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‘Ja... hij m o e t ...’
‘... het weten...’
‘Ssst...’
‘De wind... het is...’
‘Ja... het is...’
‘... de wind...’
‘Kom...’
‘Sst... zacht...’
‘Twee schaduwen vergleden... verdwenen. Door het c o m p l u v i u m viel geen
maanlicht meer.
In het huis van B u r b o ademde weder de stilte.
De stilte van den nacht.
De fontein alleen, murmelde zijn zangerige klokkende toontjes: hoog... laag...
hoog... laag...’
Of ook het tweede verhaal ‘Aäron Pereira’ als parodie op één auteur is bedoeld? Ik
weet het niet. Ik betwijfel het bijna. Het lijkt de parodie van een genre: de realistische
schets van jodenleven, méér dan van... Heijermans, Querido of één onzer andere
joodsche schrijvers. In een parodie op Heijermans of Falkland zou ontegenzeggelijk
véél meer gegeten en ‘getukt’ moeten worden; de Queridoniaansche stortvloed van
elkaar verdringende
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epitheta ontbreekt bijna geheel. Dit, overigens knap gedane, verhaal lijkt mij dan
ook als parodie verreweg het zwakst en stellig lang niet zoo geslaagd als het daarop
volgende: ‘S t i l l e D a d e n , roman uit de groot-industrie (fragment)’, waarvan
alleen al het voorafgaand lijstje der dramatis personae ons glimlachend begrijpen
doet: ‘Victor de Waeghenaere, groot-industrieel, eigenaar eener suiker-fabriek, Renate
de Waeghenaere - Grients van Weerdenburge, zijn vrouw, en dochter van den bankier
Marcel Grients van W., bijgenaamd Borgia, Ottilie, hun dochter....’ Wie nóg niet op
de hoogte mocht zijn leze de eerste zinnen: ‘Met een raffeling van haar vlugge voeten
liep Ottilie de Waeghenaere de breede houten trap op, die naar de eerste étage van
de suikerfabriek voerde.

ILLUSTRATIE UIT C. VETH'S PARODIEËN.

Het bedrijf was in vollen gang; gelijkvloers, waar de voedingspomp met korte,
energieke duwtjes de zuigeras op en neer schokte en de centrale double
compoundmachine in zachte ritseling der bijna twee meter breede epata drijfriem
over zijn pully joeg, was het koel, in vergelijking met de hoogere verdiepingen, waar
steeds een warme weezoete dwalm hing, die de atmosfeer dik maakte.
Ottilie was daar aan gewoon en uit gewoonte ook, haakte ze, naar boven loopend,
de brandenbourgs van de groen wollen vareuse los, die ze in de fabriek altijd droeg
over haar eenvoudig donkergrijs werkpakje?’
Ziehier een parodie - zoo dunkt mij - die even fijntjes als goedaardig is, een zachte
spot, waarbij de persoonlijkheid van den spotter geheel op den achtergrond blijft.
't Vierde vertelsel: ‘Het Paradijs van Polydoor’ is even uitstekend. Het lijkt een
‘vergeten hoofdstuk’ uit zeker, door zijn uitbundige vroolijkheid in korten tijd populair
geworden boek. Pol, de grappenmaker, ligt met Manse in 't gras, maar Goedele en
Farilde ontsnappen hem intusschen ook niet (bl. 159). ‘Het maakte hem dronken en
duizelig, het verwarde zijn zinnen en hij kost een wijl niets zeggen. Dan ineens
bedacht hij: ‘De Schellekes isset Paradys. Ik ben den eenigen Adam, maar drij Eva's
eb ik, ne vette, ne magere en ne middelsoort. En Cies is God den Heere, die niet
geern en ziet, dat ik me van alle drij verzadige’.
‘Maar dan sprong hij recht, zei tot Manse:
“'k Ben ik seffens weerom” en draafde naar de keuken, kuste Farilde in den nek,
kneep in heur billen, ging naar de cour, riep “koekoek!” door 't vensterke van 't
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gemak, waarop Goedele breed uit zat en de leste sneukelingen oppeuzelde, waterde
tegen een kruidnagelboom, die zwaar hing van peerse blommentrossels lijk een vrouw
met honderd borsten, beet een trossel af met zijn scherpe tanden, draafde met de
blommen in den mond terug naar Manse, liet zich ten halve op heur vallen in het
groene gers en kuste en knuffelde zijn drijdubbelde lusten af aan heur teere lijf en
zoete mond, zoodat ze begost te schreeuwen van vreemde angst’.
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‘GIJ ZIJT STIL, EDELE GIGIO!’, ILLUSTRATIE UIT C. VETH'S PARODIEËN.

Het verschil tusschen dezen bundel parodieën en Cornelis Veth's boekje is een
verschil - in de eerste plaats - van persoonlijkheid. Die van Sinclair hebben wij
nauwelijks opgemerkt, die van Veth komt duidelijk naar voren. Sinclair schrijft iets
dat werkelijk b i j n a van dien (dan ook slechts ‘geïmiteerden’) andere zijn kon, bij
Veth is iedere regel, ieder woord, krachtige, fel spottende parodie, hij verschuilt zich
niet, hij komt naar voren en spot, lacht, dolt op dwaze manier van zijn slachtoffers.
Toch is ook hij nooit boosaardig, nóóit kil sarcastisch, alleen maar fel satyriek. Zoo
staat, als kunstgenre op zich zelf beschouwd, zijn werk hoog boven dat van F. de
Sinclair - hoe hartelijk ook het laatstgenoemde te waardeeren valt.
Ook Veth, toevallig, begint zijn bundel met een ‘romeinsche roman’ van ‘Gigio
en Famulus.’ Ook hij parodieert de bekende aanleng-dialoog, maar hij doet het tegelijk
indringender en maller:
(bl. 14) ‘Buiten bleef men roepen:
‘De Augustus is vermoord!...’
‘Titianus regeert niet meer!’
‘De Caesar, Antoninus is nu de Augustus!’
‘Ja, hij is nu de Augustus.’
‘Wie vermoordde Titianus?’
‘Een vrijgelatene Beneventus vermoordde den Augustus!’
‘Hem doodden de a e d i l e n !’
‘Ja, de a e d i l e n doodden den moordenaar!’
En wat nu volgt is een persiflage, zoo puntig en scherp, maar tegelijk zoo vroolijk,
studentikoos dol, ja onzinnig, dat, dunkt mij, niet alleen iedere lezer van den bespotten
auteur, maar ook die auteur zelf - in staat als hij zonder twijfel is ook grappen als
deze naar waarde te schatten - er daverend om lachen zal:
‘Gigio schonk zich nog eens in. Hij peinsde. Hij zag den Augustus, dien morgen,
boos, achterdochtig, de S a l u t a t i o opheffen. Hij zag hem liggen, in zijn weelderig
paleis, aan den disch, de oogen wild, den lach pervers, zinnend op nieuwe genietingen,
woester, wreeder dan de vorige. Hij zag een vrijgelatene naar voren komen en steken
met den dolk; bloed, geen gouden bloed, maar purperen keizersbloed spoot uit de
wonde. De Caesar was een c a d a v e r . De artsen stroomden toe, wijze mannen vol
occulte wetenschap. Zij schuddeden het hoofd.
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‘Hij is m o r t i b u s ’, sprak de een. Hij is a d p a t r e s ’, sprak de ander. Zij
bedoelden hetzelfde.
‘Gigio zuchtte. Zóó is het leven: een Augustus sterft, een andere Augustus volgt
hem op. En zóó is het leven: men schenkt zich nog eens in en denkt eraan, wat men
bij de l u d i f u n e b r e s dragen zal.
Gigio keek om zich.
De godmooie jonkman lag voor miraculum.
De Serenissima had de zale verlaten. Gigio stond op en naderde het venster. De
oude wijven, dik en dun, tanig en purper, kaal en ruig, bespraken nog den c a s u s .

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

72
De lucht koepelde staalblauw over de puntige olijfgroene cypressen. De rivier
kronkelde als een zweep en glinsterglom in het zilveren licht der maan. In de verte
glansden, als oud goud, de bezweete huiden zijner zwarte slaven, wachtend bij het
bootje. Overal heerscht S i l e n t i u m .
Alleen kwebbelden schel de heksen.’
Ook Cornelis Veth's eerste bundel Parodieën bevat er zeven. Korter zijn zij dan
die van Sinclair, maar zij tasten dieper. En tevens zijn zij ruimer van bedoeling.
Genre's, meer dan persoonlijke auteurs, worden hier aangetast en Veth tast hen recht
in de borst. Geenszins om hen te vermoorden - wèl, ik wed, hij wenscht hun allen
het beste! - maar om met hen rond te dansen tot ze hun deftige allure geheel en al
kwijt zijn en, lichtelijk verfomfaaid, blijven staan. ‘De Vondeling, een historische
roman’, ‘Cora Mirelli, een verhaal van wereldlijke macht’, ‘Jack Simpel, een
zeevaartkundige vertelling’, ‘Roodhuid en Bleekgezicht, indiaansche novellen’,
‘Prinses Zoetekauw, een sprookje’, ‘De Kus, tendenz-roman’, - ik zou waarlijk niet
weten aan welke van deze caricaturen ik de voorkenr geven zou! De geest van het
indianenverhaal (zooals Aimard dat, ergens in Frankrijk, zat te maken) lijkt mij al
heel bizonder ‘gepakt’. Ik heb, als jongen, Aimard verslonden en ik bewonder hem
nóg, maar dat heeft mij niet verhinderd het uit te proesten bij de volgende indianenrede
(bl. 69):

ILLUSTRATIE UIT C. VETH'S PARODIEËN.

‘Na de pijp met de ongemaakte bevalligheid zijns stams weerom te hebben
genomen, begon de Sachem:
‘De Waconda is machtig. Hij ademde den grooten hoofdman de woorden in, die
zijn mond weer uitblaast.
De Apachen zijn klapachtige oude wijven. Een groot opperhoofd zegt het! De
jakhalzen verwaardigen zich niet hunne verpeste lijken te verslinden. De zitdeelen
der Apachen zijn platgetrapt door hun eigen hielen bij de razende vlucht voor den
Slangen-Pawnee. Hun geraamten zweeten nog in de graven van de hijgende haast,
waarmee zij bij hun leven vloden voor de zuigelingen van mijn stam! Hunne
achterkleinzonen zullen nog lijden aan piependen adem en hartebons, tengevolge
van de ijlende vaart, waarmee hun voorvaderen aan den haal gingen voor den Blauwen
Vos en zijn broeders.
De Slangen-Pawnee is de koning der prairiën. De Blauwe Vos is het grootste
opperhoofd der Slangen-Pawnees. De Blauwe Vos is een goed vriend, een
verschrikkelijke vijand. I k b e n d e B l a u w e Vo s ’.
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***
Dat bij deze geestige caricatuur-in-woord Veth's steeds knapper wordende teekeningen
alweer de eenig denkbare illustraties vormen, spreekt langzamerhand van zelf. Veth's
schrijf- en Veth's teekenpen, ze vullen elkander zoo volkomen aan, dat de verklaring
voor de hand ligt: beide bieden zij de kristalzuivere en welgeslaagde uiting eener
scherp gemarkeerde, in onze kunst gansch eenige persoonlijkheid.
Moge zoowel Cornelis Veth als F. de Sinclair het bij hun eerste bundels parodieën
niet laten. Wij verlangen al naar de vervolgen!
H.R.
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Henri Verstijnen, Satyrieke Dierstudiën. Een serie oorlogsteekeningen.
Amsterdam, Uitg.-Mij. de Hooge Brug.
Joh. C.P. Albers, Idealistisch Dierendom. Amsterdam, P.N. van Kampen
& Zn., 1918.
De teekenaar Henri Verstijnen heeft zoo heelemaal niets van die luchtige, vluchtige
manier, die voor illustratiewerk meer en meer in zwang komt. Naar het voorbeeld
van groote Fransche kunstenaars, die in enkele lijnen veel kunnen zeggen (na intense
studie) wil nu iedereen met een paar krassen volstaan - comprimeert in een
telegramstijl een geest, die.... er in de meeste gevallen niet is.
Verstijnen daarentegen teekent braaf, uitvoerig, zijn prent ziet er uit als
oorspronkelijk met potlood gedaan, zeer afgewerkt en wat grauw van toon. Maar hij
heeft wèl geest. Geest en kennis. Hij kent de dieren, die hij in menschelijk travesti
teekent, heel goed, genoeg om ze als dier voortreffelijk te typeeren en er een
menschelijke uitdrukking aan te geven, zonder ze hun dierlijkheid te doen verliezen.
Dit blijkt in de, ook als compositie uitvoerige, prenten in Idealistisch Dierendom, de
geschiedenis van een revolutie en contrarevolutie (het is alsof ze zoo pas geschreven
was) in het dierenrijk, door Albers niet zonder oorspronkelijkheid verteld. Hier
herinnert ons de knappe teekenaar met zijn vossen, leeuwen, pauwen, aan Kaulbach
en aan Grandville, zonder dat hij kan gezegd worden een van deze na te volgen.
In de ‘Satyrieke Dierstudiën’, die in de Nieuwe Groene hebben gestaan, geeft
Verstijnen, dunkt me, nog meer van zich zelf. Het wilde zwijn dat zegt: ‘de Heer
heeft heerlijk geholpen’, de gier die een oud generaal op non-actief is (vol ongebruikte
energie en wrok) de Votes for Women-uil, de beteuterd kijkende honden der
‘afgepoeierde deputatie’, de ‘Hamster’, het zijn alle zeer gelukkig en geestig gevonden
typen.
Het is te hopen dat de ‘ouderwetsche’ deugdelijke trant van deze teekeningen, die
niet overrompelt, maar bij goed bekijken al meer boeit, de waardeering bij ons, door
luk-raak en quasi-vlot werk bedorven, publiek niet in den weg zal staan.
C.V.

Billie Ritchie en zijn Ezel. Prentjes van D.A. Bueno de Mesquita. Amst.,
Vennootschap Letteren en Kunst.
Dit is, wat de prentjes betreft, toch wel een heel wat pittiger ding dan wat er zoo
tegenwoordig aan prentenboeken verschijnt. Het ‘verhaal’ of ‘de lezen’ zooals
kinderen zeggen, heeft wel wat heel weinig om het lijf, en bovendien kop noch staart;
gelukkig kan van den ezel hetzelfde niet gezegd worden. De teekenaar heeft echt
schik in zijn werk gehad: de bioscoopheld, een soort tamme Buffalo-Bill, zijn ezel,
de politiemannen die hem arresteeren, het hondje dat hem denonceert, dansen in
ornament-achtige figuurtjes over het door de titelprent vrijgelaten papier van het
omslag, dat omslag zelf (het is waar dat er geen schutblad is) werd aan den binnenkant
ook nog beteekend.
Het geheel is uit een onschuldigen, jongensachtigen geest, luimig, gezellig en
smaakvol. Ben ik ver van de waarheid als ik vermoed dat de knappe en geestige

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

teekenaar veel van Caldecott houdt? In de kleuren heeft hij dien dartelen en gracieusen
Engelschman met veel succes tot voorbeeld genomen, ze zijn frisch zonder bont te
worden en de prent behoudt echt iets gekleurde-teekening-achtigs. Ook de geheele
opzet: die bewegelijke zwart en wit-prentjes, afgewisseld door gekleurde, gelijkt op
dien van Caldecott, en dat de teekenaar een hondje aan de streng-uitziende
politieagenten de richting doet aanwijzen, die de boosdoener, vernieler van het park
en verstoorder van de rust, heeft genomen, is een oolijkheidje naar Caldecott's aard.
Laat ik vooral niet den schijn op mij laden, als zou ik den teekenaar Mesquita niet
oorspronkelijk vinden. Integendeel, hij is dat
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in hooge mate, hij is zich zelf gebleven in elke vondst, in elk detail, hij is luchtig en
frisch de heele prentenreeks door en put onophoudelijk uit eigen waarneming. Het
is grappig, hoe cosmopolitisch (en dat bijna ongemerkt en zeker zonder pose) dit
wereldje is, dat hij creëert. Het park zelf, waar Billy Ritchie onheil sticht, kon
desnoods het Vondelpark zijn, het publiek is Fransch, Billy is een Mexicaan of
Spanjaard, Londensche bobbies rekenen hem in. En dit cosmopolitische is geenszins
karakterloos; de teekenaar geeft van alles wat hij zelf het mooist en karakteristiekst
vindt, en vertelt jolig weg in een taal die zijn eigene geworden is.
C.V.

Rueters Kalender 1919.
Moeilijk als het is om ieder jaar een nieuwe kalender te ontwerpen en daarbij hetzelfde
type te behouden, een niet minder grooten toer is het telkenmale de goede kwaliteiten
van deze kalender in andere bewoordingen mede te deelen. Wij zouden dan ook
kunnen volstaan met het bericht dat de ‘alom gunstig bekende en gerenommeerde’
Rueter-kalender wederom is verschenen. Ieder die eenig belang stelt in een rustige,
niet opdringerige, niet hinderlijk moderne tijdaanwijzer, weet dan wat hij verwachten
kan. Want dat is en blijft de verdienste van Rueters kalender, dat zij practisch zeer
bruikbaar is en een prettig versierd vlak op den wand geeft, aldus het aangename aan
het nuttige paart.
R.W.P. JR.

Bas van der Veer, A dat is Aafje. H. Meulenhoff, Amsterdam, 1918.
Vanaf het H a n e n b o e k zijn er tal van paedagogen en niet-paedagogen geweest
die een A B-boek voor de jeugd hebben samengesteld; maar het meeste burgerrecht
heeft toch wel dàt verkregen waarin A een aapje ïs dat uit zijn poot eet, en B de
bakker die ons brood bakt.
En ziet daar komt nu Bas van der Veer ons vertellen dat A niet meer een aapje,
maar Aafje is, die niet van thee houdt. De bakker bakt ons ook geen brood meer en
Aafje lust geen thee; het is alsof we de distributie verpersoonlijkt zien.
Ik vermoed echter niet, dat Bas van der Veer dezen diepen ondergrond bedoeld
heeft en slechts wat grappige rijmpjes bij haar aardige teekeningen maakte.
Het zijn luchtige, vlotte krabbels, met wat kleur ingevuld en dikwijls tot een aardige
compositie gemaakt.
Er zit een zucht naar overdrijving in, dat voor een kinderprentenboekje geen
verkeerde eigenschap is. Het komische komt sterk op den voorgrond, en wie de
lachers op zijn hand heeft, is al een heel eind op weg.
Aan deze prentjes te zien zou ik zeggen dat wij van Bas van der Veer nog wel
meer en ook wel gedegener werk kunnen verwachten. Een jong talent, dat wij niet
uit het oog zullen verliezen.
R.W.P. JR.
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L.O. Wenckebach en Reyer Stolk bij d'Audretsch.
In dezen kunsthandel exposeeren twee jonge kunstenaars, die in hoofdzaak houtsneden
laten zien.
Wenckebach heeft een goed ontwikkeld begrip van het wezen der houtsnede, hij
is ook als teekenaar merkwaardig goed onderlegd, terwijl zijn uitstekend geschraagd
kunnen hem gelukkig niet tot bravour heeft verleid.
Zijn werk is dus in zekeren zin iets volmaakts, doch Wenckebach dient zich nog
te verdiepen, en den ‘illustratieven’ kant van zijn werk te elimineeren, om zich tot
een figuur te ontwikkelen. De basis daartoe is voorhanden.
Vooral treft hier en daar een moderner greep (in dit over 't algemeen niet te moderne
werk), die hoop geeft dat naast een dieper accent - dat reeds sporadisch bespeurd
wordt -, een nieuwer stijlgevoel zich in deze kunst zal weten baan te breken.
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De hierbij gereproduceerde houtsnee ‘De drie Vrouwen’ is een der gelukkigste stalen
van Wenckebach's kunst. Al de goede, hoopvolle qualiteiten, die nu en dan opbloeien
in wat hier te zien valt, komen harmonisch in dit gave nummer naar voren.
Wenckebach kan zich, naar ik mij voorstel, in zijn houtsneden best tot een figuur
ontwikkelen van de beteekenis van een Walther Klemm, waarmede hij ook
overeenkomst vertoont.
Een gul te begroeten jong kunstenaar!
Reyer Stolk is meer een ‘zoeker’; hij heeft daarom mijn sympathie. Ik vraag mij
echter af, of hij niet beter met exposeeren gewacht had, tot meer van zijn n i e u w s t e
werk tezamen had kunnen worden gebracht. Nu is het hier aanwezige al van zeer
‘diverse plumage’

L.O. WENCKEBACH. DE DRIE VROUWEN, HOUTSNEDE.

Stolk's kunst kende ik tot nog toe uit een vignet voor De Bois, uit het ontwerp
voor den omslag voor het bij dien kunsthandel verschijnend Bulletin, en uit de
bandteekening voor den bundel van Nescio, dien De Bois het licht heeft doen zien.
Het langwerpig vignet voor die bandteekening, lijkt mij Stolk's beste prestatie.
Het is zeer juist gezien, de serieuze voorstudie tot dit vignet naast het eindresultaat
te doen hangen. Ik geloof dat Stolk er baat bij zou vinden, met op dezen gelukkigen
weg voort te gaan. Er is alle kans, dat hij zich aldus in oprechten zin tot een waarlijk
modern voelend kunstenaar ontwikkelt. Die ontwikkeling te forceeren, schijnt mij
gevaarlijk.
Stolk is tegenover zich zelf verplicht, zijn tot zeer hoopvolle verwachtingen
aanleiding gevend talent, geen geweld aan te doen, als in No. 10: ‘Vrouwenkop’, en
in een andere, grootere houtsnede van nog moderner allure.
Hij loope niet vooruit op wat hij werkelijk eens zal weten te geven.
H.V.

Lucie van Dam van Isselt in Pictura te Dordrecht
Wie, een paar jaar geleden, in het schotsche huis te Veere, de kleine bloemstukjes
van mevrouw Lucie van Dam van Isselt mocht aanschouwen, werd bij het bezichtigen
van haar tentoonstelling in Pictura verrast door den grooten vooruitgang, welken
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deze schilderes in korten tijd maakte. Overtuigender, bewuster, krachtiger is haar
arbeid geworden. Rijker, weelderiger ook en persoonlijker. Weelderiger komt de
schoonheid der simpele bloem te voorschijn uit de nauw omsloten zwarte lijst. Meer
vreugde is er in haar kleine paneeltjes. Frisch en diep zijn zij van kleur. De fond telt
niet mee bij de bloemen, hij is er geheel als bijzaak. Hij is niet de lucht die de bloemen
atmosferisch omstuift; niet het licht dat er om heen trilt; hij is ook geen ondeelbaar
deel der vlakvulling van het vierkant, zooals bij de modernen. De achtergrond heeft
bij deze kleine bloemstukken geen andere beteekenis, dan dat hij de bloemkleur, den
bloem-
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vorm sterk doet uitkomen. En dit is juist zijn verdienste. Dicht om de afgebeelde
vormen heen is het paneel afgesneden, zoodat de kleurindruk welken men van deze
bloemen krijgt, direkt is; de aandacht gaat er onmiddellijk naar toe. Hoe weinig
schilders verstaan deze kunst! Ik heb Jozef Israëls eens hooren zeggen: ‘Een doek
goed afsnijden, dat is het allermoeilijkste wat er is.’ De oude heer hield wel van zulk
overdrijven: - er was toch altijd iets van waar. Menig spontaan opgezet stilleven
wordt bedorven door de slechte compositie, door een onevenwichtige vulling van
het vierkant.

L. VAN DAM VAN ISSELT. CACTUS.

Van een goeden smaak getuigt al het werk dezer schilderes. Zij weet wat zij kan
en gaat haar krachten niet te boven. Zij voelt de bloem zuiver aan en geeft wat haar
toekomt. De teere witte, rose en lila floxen schikt zij gansch anders dan de wijd-uit
waaiende kelkbloemen der Petunia's en Clematissen. De eene compositie houdt zij
in een zachten teeren toon; daarin doet zij het lieve domineeren; in de andere schildert
zij het rijke, brillante, soms met sterke contrasten van paars tegen rood en ultramarijn
in een groen Japansche kom. Het zijig-dunne blad van een klaproos tikt zij ergens
even slechts aan, als een zucht, als een voorbijwaaiend veertje; het paneel amper
aangeroerd met den kwast.
Geeft Lucie van Dam goed het karakter van de bloem, in haar toets kan dit toch
nog meer uitgesproken worden; ook haar stofuitdrukking kan zich meer verinnigen.
Gaat zij voort zich zoo te ontwikkelen, dan zal zij wellicht tot onze eerste
bloemschilderessen gerekend worden.
Lucie van Dam heeft, zoover zij zich herinneren kan, van jongs af aangeteekend.
Onderricht ontving zij van Belmer - die ook Tholen tot leerling heeft gehad -; na
haar schooljaren bezocht zij de Haagsche academie onder Janssen. Jong gehuwd,
zag zij haar studie bijna gedurende tien jaar afgebroken; tot zij, op het punt alles op
te geven, te Veere Theo van Rijsselberghe ontmoette, wiens electriseerende
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artieste-natuur haar nieuwen moed gaf. Hij deed haar voelen, dat een mensch alles
mag opofferen behalve de olie waar zijn lamp door brandt. Zijn gezegde ‘L'art,
madame, c'est une forteresse, où rien ne pénètre’; deed haar een kloek besluit nemen.
Zij vestigde zich te Veere en hier in de stilte, kon zij zich concentreeren op haar
werk. Dat was in 1907. In 1908 maakte zij een reis naar Lyon, waar zij van Auguste
Morisot leerde etsen en litografeeren. In 1911 trok zij naar Italië en vóór de Flora
van Titiaan staande, begreep zij, hoe eindeloos lang en heerlijk de weg was, en hoe
weinig tijd en kracht zij had. Aldoor moest zij het kleine wonderschoone bouquetje
bezien, dat de vrouw in haar hand had; zij begreep, dat het beter voor haar was, met
alle wilskracht op een nederig plan iets goeds te bereiken, dan, naar vele kanten
grijpend, iets middelmatigs te willen verwerven. Dit kleine
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bouquetje en de oude Hollanders zijn haar eigenlijke leermeesters geweest.
Ä.O.

Tentoonstelling G.H. Grauss in de kunstzaal de Bijenkorf te Amsterdam.
Reeds lang ken ik het werk van Grauss en altijd heb ik er genegenheid voor gehad.
Vóór hij nog in Amsterdam een of meer van zijn werken op tentoonstellingen placht
te laten zien, kende ik bekoorlijke teekeningen van hem, losweg en zonder verdere
bedoeling gemaakte illustraties, waarin altijd iets mooisromantisch lag en met een
fraaie hand, in de lichtgevoelige lijn gedaan.

L. VAN DAM VAN ISSELT. STILLEVEN MET DOODSKOP.

Toen hij zich te Amsterdam als schilder gevestigd had, bleek meer en meer, hoe
hij die hoedanigheden van romantieken zin en vlotte, smakelijke behandeling ook
bij het schilderen bezat. Hij had een spoedig succes. Hij bracht een joligen, ietwat
jongensachtigen kijk mee in de beschouwing van het groote stadsleven, van het
nachtleven ook, en dat had zijn charme. Hij toonde stoutheid in den opzet, vlotheid
in den toets, vroolijkheid en distinctie in de kleur. Menig aangenaam schilderij
ontstond op deze wijze.
Maar nu ik voor deze tentoonstelling het affiche zag, bekroop mij toch de vrees,
dat Grauss het maar gelaten had bij wat hij kon, en zich verder wat liet gaan op een
gemakkelijk gebruiken van zijn prettige eigenschappen. Die vrouwekoppen op die
reclameplaat zijn toch te oppervlakkig; er is te weinig uitgesproken eigen visie in.
En zoo is het met sommige groote schllderijen op deze tentoonstelling ook, vooral
met die groepen vrouwen en meisjes in modieuze en opzichtige kleeren. Wees voor
mijn part lichtzinnig in uw beschouwing en behandeling van zulke onderwerpen,
maar toon ten minste wat gij er in ziet, wat u er in boeit. Ik zie hier niets dan wat
kleur, leege vormen en lachende monden die mij niets zeggen.
Geheel anders is het gelukkig met veel van de kleinere schilderstukken gesteld.
In sommige bloemstukken is iets heel frisch en in een nog wat rammelend
landschap is naar finesse van kleur gezocht. Uitstekend is een zigeunermeisje tegen
een bewogen, levendigen landschaps-achtergrond, en met een geestige groep met
een kermiswagen op zij. Aardig zijn een paar kinderkopjes; karakteristiek een
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mannekop, verweerd en bultig, die leest. Ook in de naakten is iets fleurigs, en in de
compositie met de zigeunersbinnenkamers zijn knappe dingen van karakteristiek.
Ongetwijfeld staat dezen begaafden schilder nog een goede toekomst te wachten.
De geestige teekening van de drie joodsche heertjes in het café wijst uit hoe hij
typeeren kan. In de kleur vermag hij veel. Maar zijn te lichtvaardige gemakkelijkheid
moet hij overwinnen.
C.V.
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De Smeden, Stedelijk Museum
De schilderwerken, in ettelijke zalen van het Stedelijk Museum te bezichtigen, zijn
van een ‘gilde,’ dat onderteekent ‘De Smeden’. Eén van de smeden, Schmidt geheeten,
onderteekende nog vele stukken met zijn naam, maar voortaan, verneem ik, mag dat
niet meer. Er bestaan groote plannen, om meerdere gilden te organiseeren, waarbij
allerlei kunsten en handwerken bedacht zullen worden, de stevige naam ‘Smeden’
zal allen gelijkelijk toebehooren. Zullen die gilden, zooals dat van oudsher was, van
hun leden een proefstuk eischen, een proefstuk van vakbekwaamheid? Dat mocht
toch wel; en het zou een waarborg zijn voor de stevigheid van het werk.
Maar het ziet er niet naar uit, of deze schilders zooiets op vele andere der modernste
vóór hebben. Het smeedwerk dat zij leveren, moge even de aandacht trekken door
de wonderlijke vormen die zij op een afstand volgen, door de nog wonderlijker
fantasieën, die zij vagelijk meedeelen, het is zoo slap, mist zoozeer alle blijken van
een streven naar zuivere vakuitoefening, dat de naam van een zoo soliede ambacht
er al heel oneigenlijk voor gekozen is.
Deze grootsche Blaricumsche plannen maken dan ook niet den indruk, voor
verwezenlijking vatbaar te zijn; het begin is al heel slecht.
Alles wat in de tentoonstelling zelve van het museum van deze schilder-smeden
werd geëxposeerd, draagt den stempel van het dilettantisme. Een verbazend
diepzinnige opzet, uitingen van onbeheerscht en losgelaten individualisme,
aanwijzingen van allerlei half verwerkte invloeden, een uit den weg gaan voor de
eerste moeilijkheid de beste. Misschien kan Karel Schmidt, die ook stukken
persoonlijk onderteekende, iets meer dan de anderen, maar ook hij ontloopt elke
vormgeving, elke stellige en uitgesproken plaatsing van kleur, elke ondubbelzinnige
karakteristiek bij de fantastische koppen die hij aanduidt.
Smeden, gij moet nog een heelen tijd naar de werkplaats terug, uw bedoelingen
moeten ook nog veel rijper worden, wilt gij met uw proeven een plaats innemen in
een wereld, waar gewerkt wordt en waar men zich rekenschap geeft.
C.V.

Wilhelm Wagner
Een jong Duitscher, Wilhelm Wagner, vult met zijn teeken-, schilder- en grafisch
werk bijna de geheele ruimte van den kunsthandel Unger en Van Mens te Rotterdam.
Een krachtig colorist en een knap teekenaar blijkt hij te zijn, ondanks de
proportiefouten, welke in zijn naaktfiguren voorkomen. Een proportie-fout immers
kan oorzaak zijn van een t e uitsluitend geconcentreerde aandacht op zekere deelen,
waardoor de geheele indruk, de verhouding van het een tot het ander, verwaarloosd
is. Ook wordt zij soms met opzet gemaakt, waardoor zij ophoudt een fout te zijn,
daar zij dan juist moet dienst doet om de bedoeling van den kunstenaar sterker te
doen uitkomen. Men kan dan hoogstens spreken van des défauts nécessaires des
qualités. Toorop maakt b.v. deze misteekeningen van de verhoudingen in de beide
hierboven genoemde gevallen. Bij Wagner krijgt men echter den indruk, dat zij
slechts uit vergissing ontstaan. Forsch en mooi-warm vlekkend, doen deze in waterverf
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uitgevoerde naakt-studies aan, echter als niet vrij van den invloed van Le Fauconnier.
Ook in de bloemstukken wordt men aan den machtigen Franschen collega herinnerd.
Evenals hij, zet Wagner in breede, karakteristieke, samenvattende houtskoollijnen
de teekening op het papier en brengt eerst hierover zijn waterverf in verrukkelijk
rijpe, diepe, sterke, kleuren aan. Als compositie zijn deze teekeningen minder
belangrijk dan die van den Franschman, wijl de fond bij hem geen
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aandeel heeft aan het geheel. De bloemen staan er meer apart. In zijn begonia's is dit
stellig hinderlijk, wijl de achtergrond, die een groot deel van het papier beslaat, er
plassend gewasschen achter staat en afbreuk doet aan de forsch en kleurig opgezette
bloemen. Beter zijn in dit opzicht de asters, magnolia's, gladiolussen, de riddersporen
en dahlia's.
Een bijzonder mooie en krachtige aquarel is de huizengroep met roode daken
onder zware boomen, boven een zonnigen, bloeienden tuin uit gezien.
Wagner is in de aquarel-techniek meer bedreven dan in de behandeling van de
olieverf. Zijn schilderijen, zoowel de landschappen - speciaal stadsgezichten - als de
bloemstukken, zijn schriel, mager, te veel doek en verf. Het beste hiervan was een
zuivere strandimpressie, buiten op doek gebracht, hoewel ook hier de lucht hinderde.
A.O.

Van der Hem in Arti (vroeger Hollando-Belge), Den Haag.
Van der Hem, de wel zeer handige, maar nauwelijks fijngevoelige en zeker nooit
diepe illustrator, is laatstelijk in Volendam ‘nieuw gaan doen.’ Doch hij is in zijn
laatste prestaties slechts u i t e r l i j k nieuw; boven ietwat modern aandoend ‘knap’
in elkaar gezet werk, komt hij niet uit. Ook indien de paar conventioneele mondaine
portretten, die - niet zeer slim - met dit quasimoderne werk mede tentoongesteld zijn,
hier zouden ontbreken, zou hij, die eenig inzicht bezit, zich nauwelijks laten verleiden,
in dit werk iets belangrijks te zien.
Het is jammer dat van der Hem, die zeker talent heeft, zich niet liever bepaalt tot
hetgeen hem werkelijk wel ligt. Ik herinner mij b.v. een enkel affiche, dat zekere
verdiensten bezat, een plaat uit de Mosgroene, die een belofte inhield. Doch ik geloof
niet, dat van der Hem ooit tot diè groep zal behooren, die een nieuw tijdperk inluidt.
Bij al zijn handigheid, ontbreekt hem het dieper accent, dat een Jan Sluyters soms
treft.
Van der Hem moge eens leeren beseffen waardoor een waarachtig n i e u w
kunstenaar als Piet Wiegman, ontroert. Hij zou dan misschien tot de conclusie komen,
dat met het beruchte lila-achtig palet, en met eenigszins gemoderniseerde vormen,
niets nieuws kan worden bereikt, indien de bezieling ontbreekt. Misschien is echter
de maker zich er nauwelijks van bewust, dat dit Volendamsch werk feitelijk vrij
onoprecht is.
H.V.

J. Dona bij Walrecht, Den Haag.
In de sobere voorkamer aan het Smidswater, komen de stillevens van Dona fraai tot
hun recht, omdat dit bescheiden, doch nobele werk, in harmonie is met de atmospheer
van dezenkleinen, sympathieken kunsthandel.
Na de vrij schreeuwende expositie van van der Hem, doet 't weldadig aan, dezen
oprechten kunstenaar te kunnen bewonderen. Zijn kleur is bizonder gevoelig; er zit
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soms een gloed in, die er ons aan herinnert, dat Dona uit het land van Floris Verster
komt. In 't bijzonder moet er op worden gewezen, dat Dona met enkele kleuren soms met een paar soorten grijs - goede resultaten weet te bereiken. Op waarlijk
meesterlijke wijze heeft hij b.v. een grijs kruikje uit een eveneens grijzen achtergrond
weten op te werken, in een zeer rythmisch stilleven, dat het beste stuk dezer
tentoonstelling zou kunnen worden genoemd. In een ander stilleven (met bloeiende
takken), is Dona zeer innig. Deze qualificatie geldt trouwens wel voor heel zijn hier
aanwezigen arbeid.
Indien deze schilder zijn werk zóó voortzet, is er zeker iets van hem te verwachten.
Eén o p r e c h t kunstenaar, die niet gewild modern doet, maar eerlijk geeft wat hij
voelt, is mij vrijwat liever dan een groep zich bizonder nieuw voordoende, doch
feitelijk slechts op de gevoelens der groote menigte speculeerende schilders.
H.V.
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Cloisonné-paneelen door M.C. Kuyken.
Van het soms vrij moderne cloisonnéwerk uit Oost-Azië - een tak van kunstbeoefening
uit die streken, die in velerlei opzicht onder zelfs minder belangrijke Oost-Aziatische
kunst geen bijster schoone plaats inneemt -, ben ik, eerlijk bekend, nooit een vriend
geweest. Het wezenlijke van deze cloisonné-techniek, zooals zij aldaar wordt
beoefend, gaat veeleer recht tegen den geest der Aziatische kunst in; Japansch
cloisonné is mij te ‘Oostersch’, te druk. Naar gevoelige lijnen zoekt men, op een
enkele zeer gunstige uitzondering na, tevergeefs, en de tegenstelling der kleuren is
vaak slap.
Ik was dus vooringenomen tegen het cloisonné, toen ik dit werk ging zien. De
door mejuffrouw Kuyken ontworpen paneelen, die haar vader (de bedoelingen van
de ontwerpster me dunkt uitstekend begrijpend) heeft ‘uitgevoerd’, bleken echter
een verrassing te zijn.
Vooreerst leent zich het vlak dezer paneelen veel beter tot een z u i v e r e toepassing
der techniek, dan de gewelfde vorm van een bak of een vaas, en ten tweede blijkt
het gekleurde cement, dat hier door Kuyken is verwerkt, beter te voldoen dan de
vulstoffen, die ginds in Japan worden gebruikt. Waar Japansch cloisonné vooral niet
bevredigt, omdat het niet datgene bereikt, wat met een rationeelere toepassing der
techniek te verkrijgen zou zijn (dit cloisonné ontaardt namelijk veelal tot een
groezelig, mozaiek-achtig aandoend conglomeraat), is in mejuffrouw Kuyken's
paneelen door g o e d b e g r i p dezer techniek, een soms zeer fraai resultaat aan te
wijzen.
De bovenkant van de opstaande koperen bandjes ligt, zooals het ook h o o g s t
z e l d e n bij Oost-Aziatisch cloisonnéwerk voorkomt, niet in 't zelfde vlak met het
cementen vulsel. Vandaar komt het, dat hier een soepel en soms krachtig netwerk
werd samengesteld, dat het geheel bij elkaar houdt.
Mejuffrouw Kuyken zal haar werk nog s t e r k e r kunnen maken, indien zij van
alle picturale effecten afziet; m.a.w. de opvulling zij in elk vak van een v o l k o m e n
g e l i j k m a t i g e kleur. Indien dan het gamma der kleuren krachtiger wordt, en de
reeds fraaie teekening nog forscher van opzet, zal zij zeker werk gaan leveren, dat
onze belangstelling alleszins waardig zal blijken te zijn. Haar arbeid steekt reeds nu
ver boven de middelmaat van werk van verscheidene onzer moderne sierkunstenaars
uit.
Bijzonder geslaagd is steeds de houten omlijsting; de versiering daarvan doet aan
Russische volkskunst denken.
Mede tentoongesteld zijn verder nog eenige doozen van een donkere houtsoort,
die met ingehamerd zilverbanddraad zeer goed zijn versierd. De bovenkant van den
metaaldraad steekt hier tamelijk ver boven het houten vlak uit, en verleent daardoor
aan deze ‘architectonisch’ uitstekend behandelde doozen een bizonder aanzien; een
krachtiger aspect, dan met een geheel ingehamerden draad te bereiken ware geweest.
H.V.
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‘IN GEDACHTEN’; NAAR DE SCHILDERIJ VAN COBA RITSEMA, EIGENDOM VAN DEN HEER D. BRAND TE
DORDRECHT.
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Coba Ritsema,
door Maria Viola.
Midden in het oude hart der stad, in een statig Amsterdamsch koopmanshuis, thans
verminkt en verbrokkeld tot ateliers en kantoren, werkt, hóóg en rustig, de schilderes
Coba Ritsema.
Als ge, de marmeren gang door, de blankeiken trappen drie-hoog zijt opgeklommen,
blijft ge even staan uitblazen in het heldere vertrekje dat als een voorhof is tot het
eigenlijke atelier. Wèl echt een hof, want het eerste wat ge er ziet is een massa
bloemen: bloemen in bakken, in potten, in vazen en kannen, die, in alle nuancen van
vlammende kleur, een klein opgaand gazon vormen voor 't hoog-open, van bloeiende
ranken overgroeide venster. Dit kunsteloos-fantastische kamertuintje levert de
schilderes stof voor haar stillevens, die vaak uit niet veel meer dan eenige prachtige
lappen bestaan, met wat bloemen als rijk-levende plek.

COBA RITSEMA.

Haar eigenlijke werkkamer met de drie hooge ramen, waarvoor gordijnen en
draperiëen den lichtval regelen, ligt aan den voorkant van het huis. Het geroezemoes
van de bloemmarkt langshenen de gracht, het geroep van schippers en bloemenventers
stijgt niet tot haar stilte, waarin ieder kwartier het speelwerk van den ouden Munttoren
de vroomheid van Bergen-op-Zoom of de koenheid van Hollander en Zeeuw bezingt.
De zilveren torenmuziek, de wijde hemel vol zeilende wolken, waartegen de
eeuwen-oude huizen het loofwerk hunner getooide topgevels beuren, - dat alles hoort
bij Coba Ritsema: bij de Hollandschheid van haar montere verschijning, blank en
blond tusschen haar arbeid en haar bloemen.
Echt Hollandsch is ook haar talent: breed-ziend en zuiver schilderlijk; een
kunstaanleg die, vol en eenvoudig, zich uitleeft in de weelden van de kleur.
Coba Ritsema denkt in kleur, voelt in kleur, componeert in kleur: wijd en
onbelemmerd in ruimte en in diepte schikt ze haar stillevens, waarvan ieder voorwerp
allereerst kleur-motief wordt: een schoonheid van kleur gevat in groote vormen.
Reeds als heel jong meisje op de Amsterdamsche Academie deed ze haar leeraars
verbaasd staan over de forschheid van haar vormbegrip en haar fijnschakeerend
kleurgevoel. Ze kwam er van de Kunstnijverheidsschool in haar geboortestad Haarlem,
waar ze drie jaar naar pleister had geteekend.
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Een harer eerste pleisterteekeningen aan de Academie werd dan ook algemeen
bewonderd en als voorbeeld bewaard. De liefde tot teekenen zat in de familie; ‘haar
vader,’ - zoo vertelt Rössing in een van zijn laatste, aan Coba Ritsema gewijde,
litteraire schetsen, - ‘haar vader had zich in zijn jonge jaren te Dusseldorf op het
teekenen toegelegd, ten einde met vrucht aan het hoofd van een lithografische
inrichting te kunnen staan. Daar studeerende,
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heeft hij zijn kunstzin terdege ontwikkeld en veel met de schilders der in die dagen
beroemde Dusseldorfsche schildersschool omgegaan. Zulk een vader met zin voor
kunst en natuur is niet zonder invloed op het zich-bewustworden van zijn dochter
geweest, dat haar weg die der teeken- en schilderkunst was.’ Na haar gewone
schooljaren zond de vader zijn begaafd kind dan ook naar de Kunstnijverheidsschool,
die leiding gegeven heeft aan haar ontluikende gaven. Daar, in het museum der
school, te midden van zoovele voorbeelden van vreemde oude kunst, van allerlei
afgietsels en copieën, ging haar geest voor de schoonheid van het verleden open en
vond ze, buiten studie en litteratuur om, door het teekenen naar de antieken, door
het zien van platen, voor haar ontwakende verbeelding iets van den verren luister,
die het leven van den renaissancemensch omringde. Werkend en droomend, won
haar waarneming aan diepte, haar kleurgevoel aan gloed, en groeide ze tot dat nu
eens aarzelende en dralende, dan weer in hartstochtelijken drang bewogen wezen,
dat we voelen in haar werk en vóór ons zien in de psychologische portretten, die haar
vriendin Lizzy Ansingh van haar maakte.

STILLEVEN MET BLAUWE BOEKEN. STEDELIJK MUSEUM.

Coba Ritsema, schroomig en gesloten, vertelt niet graag van zichzelf; zoodra ge,
al pratend, maar éven raakt aan de innerlijke roerselen van haar kunst, trekt ze zich,
als bezeerd, terug, - wèl hoffelijk en minzaam, maar ge merkt het toch en geeft het
gesprek een andere wending. Met een woord over haar omgeving lokt ge haar dan
weer mee: over haar broer, wiens voorbeeld haar steunde, over diens leermeester
Gabriel, over professor Allebé, over Bauer, die met mejuffrouw Stumpff trouwde
en zoo in den kring kwam der schilderende vriendinnen.
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STILLEVEN MET BLAUWE VEER.
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STILLEVEN MET NIOBEKOP. COLLECTIE 'S JACOB.

Dan blijkt eerst wat een warme kracht tot waardeeren en bewonderen, wat een
scherpe gave van intellectueele waarneming de schilderes bezit: hartelijk en eerbiedig
gedenkt ze Gabriel, den nauwgezetten kunstenaar en rechtschapen mensch, en Allebé,
van wiens leiding ze den bezielenden invloed onderging. ‘Kijk,’ zegt ze, en ze haalt
uit haar met wat planken en een zijden gordijn geïmproviseerde bibliotheek een dik
boek over Ingres te voorschijn: ‘dit liet mijnheer Allebé ons zien, en dàt.... mooi
nietwaar? Aan zulke voorbeelden leerde hij ons den adel en de klaarheid van de
vormen.’
Coba Ritsema houdt van Ingres, en 't is de klassiek-gevormde geest die, in den
teekenaar, haar bekoort; zooals in Corot haar diens door de klassieken beroerde
verbeelding boeit en in Degas de klare waarheidszin, die hem aan Ingres bindt. De
schilderes vertelt u dit alles niet, maar ge merkt het aan het accent van bewondering
in haar stem, aan den glans van haar oogen, als ze ze gaan laat langs de wanden vol
reproducties, foto's naar Grieksche plastiek, naar Madonna's van Rafael en prinsessen
van Velasquez, naar Ingres, Corot, Manet, - maar ook naar tijdgenooten als den
vroeggestorven Vlaming Rik Wouters, wiens klare vormenspraak en sprankelende
kleur haar boeit.
Voor haar eigen kunst is de duidelijkstwaarneembare invloed die van Breitner; de
omgang met Lizzy Ansingh en de Schwartze's werkte natuurlijk mee om aangeboren
kwaliteiten te ontwikkelen en het latere verkeer met de kunst en de persoonlijkheid
van
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Bauer heeft evenzeer een verruimende uitwerking op haar schoonheidszin gehad.
Maar Breitner en dóór dezen weer de Franschen hebben haar den grooten stoot
gegeven, die iedere jonge kunstenaar behoeft om, naar eigen aard, zuiverder uit te
groeien. Ook in haar onderwerpen is ze soms aan Breitner verwant: in 't gedempte
kleurenspel van haar interieurs met de figuur als een bloemige kostbaarheid te midden
der kostbare omgeving.

STILLEVEN MET PLEISTERBEELDJE.

Tot haar bekendste interieurs behoort D e S p i e g e l (bl. 89), dat op de laatste
Vierjaarlijksche was te zien: het donkere meiske in de grijs-zijden jurk vol strooken
en met de roos in 't haar: eene voorstelling die aan de elegante kunst van den Belg
Alfred Stevens denken doet. Bij Coba Ritsema treedt nochtans meer het schilderlijke
op den voorgrond, Stevens is meer fijnling, meer charmeur. Maar bezie zulk een
salonstukje en bewonder het forsche meesterschap, waarmee de prachtige stoffen
zijn behandeld: de parelgrijze zij met haar wentelende banen van weg- en
weervloeienden glans; de diepe bloemfluweelen wier stiller flonkering den rijken
overgang vormt tot het schoone duister van den achtergrond, waartegen het geestige
kopje zich in den handspiegel beziet.
Dit motief van een jonge vrouw in haar boudoir heeft Coba Ritsema meermalen
herhaald: gratieus en elegant, wordt haar voorstelling nooit zoetelijk of anecdotisch:
door haar kunst van zien-en-weergeven heft ze het ‘vertelseltje’ in de sfeer van
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het innig-menschelijke, dat de bloeiende kern is der Fransche kunst.
Coba Ritsema is dan ook een uitmuntende schilderes van portretten; vasthoudend
aan de tastbare uiterlijkheid raakt haar sterk realiteitsbesef vanzelve het diepere wezen
van den geportretteerde. Ook waar het portret, - altijd groot en eenvoudig van bouw,
- als weergave van menschelijkheid onvolledig, als schilderij onvoltooid bleef, doet
het ons de indringende kracht gevoelen waarmee de schilderes haar model
aanschouwde.

MEISJESKOPJE. COLLECTIE F.N. BARFOED.

Als deze geestelijke kracht haar onder 't schilderen begeeft, wordt haar werk
wankel; opeens kan 't haar zijn of de warme werkdrift uit haar wegvloeide, of ze ‘'t
niet meer weet.’ Voor zulke momenten, die op den weg van elken impressionistischen
schilder liggen, mist ze de gestadige zekerheid van den geest, die steunt en sterk
houdt. Haar inspiratie schijnt dan te slapen. Tot langzaam-aan in de innerlijke stilte
van haar wezen iets begint te roeren: het glanzen van een kleur, het verglijden van
vormen, dat sterker wordt en gestalte aanneemt en dringt tot nieuwe uiting.
Breed en gloedvol stort zich haar verhelderde wezen dan weer uit in de groote
stillevens, die tot het schoonste van haar oeuvre behooren: diep en zwaar van tragische
kleurenpraal.
Een van haar mooiste hangt op het Stedelijk Museum te Amsterdam, het
S t i l l e v e n m e t b l a u w e b o e k e n . Geheel uit kleurschakeeringen van grijs-bruin
en groen-blauw opgebouwd, toont het de sterke begaafdheid der schilderes: grootheid
in de samenstelling der vormen, vol en rijk geschakeerde kleur.
In eenzelfde kleurengamma, forsch en hartstochtelijk-bewogen, is het S t i l l e v e n
m e t b l a u w e v e e r geschilderd. De compositie hiervan lijkt minderevenwichtig
en, naar den rechterkant, niet zoo ruim en gemakkelijk opgelost als dat met de boeken.
Maar statig en vol kracht is, tegen den donkeren achtergrond, de breede val der
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prachtige stoffen met den grooten, grijzen, rijk gevederden hoed erop, als
neergeworpen, in het voortgaan, door een achteloozen cavalier.
Naast deze sterk bewogen uitingen staat werk van stiller kracht. Melancholie, een
vaag en traag wegdroomen op indrukken van vreemde kunst, van antieken en oude
Italianen, doordringt soms haar schildering van een teederder schoonheid. Ze maakt
dan de stillevens waarvan hier enkele zijn afgebeeld en waarbij ze gaarne een
pleisterkop, een beeldje schildert. Op haar atelier stond onlangs zulk een stilleven
met den kop van Ariadne; de fijne gewogen-
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heid van den lichtval verleent dan aan het doode witte pleister een schijn van mild
en weemoedig leven. Hetzelfde zien we in het S t i l l e v e n m e t N i o b e k o p en
in dat met H e t w i t t e b e e l d j e : een zacht-gaande adem lijkt de doode materie
te doen leven, niet in de klaarte der dagelijksche realiteit, maar in die wolkende
schemering, waarmee de schoone dingen van het verleden ons omgeven schijnen.
Droom en illusie, maar die uitgedrukt met de zuivere middelen der schilderkunst,
heeft ze misschien het overtuigendst neergedragen in het stilleven, 't welk ze onlangs
op Sint-Lucas liet zien, dat met het W i t t e b e e l d j e . Een Venus, rustende tegen
een rotsblok, staat op een met donkere stoffen bedekte tafel en voor een schilderij,
dat, ten halve zichtbaar, den achtergrond bijna vult met de vaag-gegeven voorstelling
van een landschap. Dit landschap is een diep en flonkerend donker, een wolkende
bewogenheid, waaruit de vormen van boomen en rotsen gerezen komen in den
vloeienden schemer eener onzichtbare maan. De hemel lijkt nachtblauw met groote,
in paars en zilverlicht badende wolken. Door het duister van rots en ruigte raden we
een glinsterend slingerpad naar een ruïne, geheimzinnig in het nachtelijke licht. Diep
en goudbruin als van een ouden, romaniseerenden meester, gloeit het landschap, en
Romaansch daarvoor is het edele beeldje. Een paar boeken liggen erbij, een lint en
misschien nog iets: realiteiten, die den geest van het werk niet schenden, volkomen
opgenomen als ze zijn in de romantische sfeer van het omringende.

PORTRET VAN NELLY BODENHEIM.

Op het S t i l l e v e n m e t N i o b e k o p komt hetzelfde beeldje voor; de stand is
ongeveer eender; met kralensnoeren omhangen maakt het hier den indruk van een
schalksche bachante. Niet de glazen kralen doen dat, maar de aanschouwing van de
schilderes: de geest waarin ze, in samenklank met de omgeving, het voorwerp een
andere nuance van karakter en schoonheid verleende.
Eenzelfde fijnheid van opvatting, beantwoordend aan het karakter der voorwerpen,
vinden we in het S t i l l e v e n m e t k l o k j e : een antieke pendule, een bekertje van
Venetiaansch glas, een vaasje van email, een gevlochten mandje, wat kant en nog
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wat kleine zaakjes van bevallige kostbaarheid. De kleuren: blauw, bruin-rood en
goud verleenen aan het geheel een bijzondere distinctie, waarin nochtans voldoende
grootheid werd bewaard. Aan het ontstaan van dit stukje is een aardige bijzonderheid
verbonden: Coba Ritsema schil-
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STILLEVEN MET KLOKJE. COLLECTIE MEJ. N. SPAKLER.
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derde het in opdracht van een kunstliefhebber, die aan ieder van zijn kinderen eene
herinnering meegeven wilde aan de mooie dingen uit het ouderlijk huis. Ieder mocht
zich een schilder kiezen, die ze schikken zou tot een stilleven. De keuze van een der
dochters viel op Coba Ritsema: een gelukkige keuze. Wel stond de schilderes met
de opdracht aanvankelijk een beetje verlegen: hoe zou ze van al die bibelots een
mooi geheel maken? Maar ze wist raad: handig werkte ze er enkele weg in het gouden
mandje onder een sluier van doorzichtige kant. De lastgever was tenslotte volkomen
bevredigd en de eigenares van het stukje bezit in dit ongemeene souvenir een van
Coba Ritsema's elegantste stillevens. Zoo vermag ze, met haar krachtig en spontaan
talent, van het stilleven, - die nietigste schaal waarin een kunstenaar zijn ontroering
stort - iets groots te maken; iets wat haar, Coba Ritsema, onderscheidt als de begaafde
impressionistische schilderes, die na Breitner en na den bloei van het Impressionisme
een toekomst voor zich heeft.

DE SPIEGEL.
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Achttiende-eeuwsche Hollandsche porceleinen
door dr. H.E. van Gelder.
(Slot).
De fabriek was dus wel van vele markten thuis en kon veler behoeften bevredigen.
Maar zij moest ook met geduchte concurrenten rekenen! Al de buitenlandsche
fabrieken voerden hier hunne producten in. Engeland concurreerde met zijn
Wedgwood aardewerk; dit had het Delftsche reeds bijna geheel verdrongen en
bedreigde ook het porcelein. De Doorniksche fabriek van Peterijnck, die met 400
man werkte, vond in de Nederlanden heel wat afnemers. En dan waren er nog al de
Duitsche grootere en kleinere fabrieken. Wij weten vrij nauwkeurig van één van
deze, die te Höchst, hoe belangrijk haar Hollandsche markt was. Trouwens
Rotterdamsche kooplieden - onder wie de bekende kunstverzamelaar van der Pot
van Groeneveld - hadden voor een groot bedrag aandeel in haar bedrijfskapitaal. In
Rotterdam was de afzet dan ook het grootst. In 1777 verkocht Höchst er voor ruim
3000 gld. In Amsterdam, waar de Loosdrechtsche fabriek haar voornaamste debiet
moest zoeken, kwam Höchst nog bijna aan 1000 gld. toe; in Den Haag maar aan 400.
Als men dit lage cijfers vindt, dan bedenke men, dat de omzet van fabrieken als die
te Loosdrecht en de kleinere Duitsche, die met 40 tot 60 man werkten, de 20.000
gulden wel zeer zelden te boven kwam.

KANDELAAR (HAAGSCH).

Ernstiger concurrent echter nog kreeg de fabriek van dominee de Mol in eigen
land, door de oprichting van de Haagsche, welke zelfs oorzaak was, dat de Mol het
octrooi der Staten, dat hem het monopolie der productie zou verschaft hebben, niet
krijgen kon. Dit gaf tot een verwoede pennenstrijd tusschen hem en A. Lijncker, den
Haagschen ondernemer, aanleiding, aan welken strijd wij heel wat van onze kennis
omtrent het bedrijf der heeren te danken hebben. De breedsprakige ‘memories’ die
zij inzonden vertellen van alles en bevatten, bij vele wederkeerige en overdreven
beschuldigingen, ook heel wat steekhoudends.
Vóórdat wij dus het einde van de geschiedenis der Loosdrechtsche fabriek verhalen,
moeten wij het begin van die der Haagsche mededeelen, dat ermede samenviel.
Dat den Haag, het elegante en modieuse middelpunt der Republiek, ook zijn offer
brengen moest aan de porcelein-vereering, ligt wel voor de hand. De
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achttiende-eeuwsche modekunst en kleinkunst had er steeds door gezochte beoefenaars
gevonden. Nog leefden er de bouwwerken van Marot en golden er de zwierige tradities
van Augustijn Terwesten, in plafondschildering en vooral in stucwerk door zijn
bloedverwanten reeds
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in het tweede geslacht hooggehouden. Voor behangsels, dessus de porte's of
schoorsteenstukken, beschilderd met de gansche elegante volière van ibissen en
flamingo's, ijdele pauwen of vlugge fazanten, had men er het voortreffelijke penseel
van Aart Schouman; verkoos men luchtige cherubijnen, dan kon men terecht bij Dirk
van der Aa. De familie La Fargue - eene zuster en drie broers, van wie Paulus
Constantijn de meest bekende is - aquarelleerde de stad en haar omgeving; en een
waar heirleger van miniaturisten was bereid tot het maken van kleine portretten naar
den smaak van den dag; niet alleen voor de rijken die zich ook levensgroot lieten
afbeelden, door Carré of Ziesenis, - liever nog door beroemdheden als Tischbein, of
den Parijzenaar Avet of den Zwitser Liotard, als zij bij een rondreis Den Haag
aandeden, - maar ook voor hen die bescheidener beurzen hadden.

KANDELAARTJE (HAAGSCH).

Zoo was Den Haag een stad waar de kunst geëerd werd en druk beoefend, waar
men dus ook, - onder de minder fortuinlijke kunstbroeders, - de bloem- en landschapen dierschilders vinden kon voor de porceleindecoratie onontbeerlijk.
Maar zoo dadelijk was er nog geen fabriek. Wij vinden eerst de kramen met
‘Saxische porceleinen’ waarin op de groote jaarlijksche kermissen het gezochte
product te koop werd aangeboden. Als vaste figuur onder die reizende kooplieden
vinden wij - in advertenties in de Haagsche couranten - Anton Lijncker, ‘uit Saksen.’
Zijn tijdelijke relaties in Den Haag deden hem besluiten tot een vaste winkel, waarin
zijn zoon, Johan Frantz, die in 1772 het burgerrecht kocht, zich vestigde. Hij woonde
toen aan den Hofcingel en verkocht ook wel andere dingen dan porcelein - thee
bijvoorbeeld. De zaak ging goed en de relaties met verschillende Duitsche fabrieken
deden het denkbeeld opkomen om een meer eigen product in den handel te brengen.
De oude Lijncker werd daarom in 1776 ook Haagsch burger en huurde een perceel
in de Bagijnestraat. Daar werd nu een klein fabriekje ingericht; niet om porcelein te
bakken, maar om éénmaal-gebakken porcelein (biscuit of witgoed) te beschilderen
en daarna te herbakken met beschildering en glazuur. Dit was nog zoo'n onverstandige
gedachte niet, daar men alle kwade risico's van vormen en bakken ontliep. Maar het
was weinig origineel en het was tamelijk brutaal om dit andermans-product nog te
merken met een eigen teeken: de Haagsche ooievaar. Twee soorten vreemd porcelein
gaf men zoo'n Hollandsche versiering: Duitsch uit de fabrieken van Volkstedt en
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Bruckberg-Ansbach, - misschien ook nog uit andere - en zachtporcelein uit Doornik
van de groote fabriek van Peterijnck.
Toen kwamen de geruchten van de werkzaamheid der fabriek te Loosdrecht van
de Mol, en Lijncker besloot dezen gevaarlijken concurrent vóór te wezen en een
octrooi van de porceleinfabricage aan de Staten van Holland aan te vragen. Dit was
echter onmogelijk als hij niet zelf porcelein maakte ‘van den grond op’ en dus zijn
‘schilderfabriekje’, zooals de Mol het minachtend noemde, omzette in een werkelijke
fabriek voor vormen, bakken, beschilderen en herbakken. Lijncker pakte
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dit ferm aan, hoewel ook al niet niet zooveel ‘fatsoen’ als hem mooi gestaan zou
hebben. Hij onderhuurde namelijk enkele van de Mols beste krachten, en ging
daarmede dadelijk aan het werk. Intusschen vroeg de Mol ook octrooi, bewerende
dat Lijncker een bedrieger was, waartegen deze zich verdedigde met het betoog, dat
hij reeds vele jaren in Duitschland gewerkt had, het bedrijf goed kende en het
fabriekje, dat hij daar was begonnen, naar hier had overgebracht. Hij beloofde niet
meer vreemd porcelein te zullen beschilderen. Het einde van het heen en weer
geschrijf was, dat noch hij noch de Mol octrooi kreeg. Lijncker werkte aanvankelijk
met 19 man; persoonlijk had hij de leiding en het lijkt mij niet onwaarschijnlijk, dat
enkele van de allerbeste stukken uit deze tweede periode der fabriek, (die der volledige
porceleinfabricatie) en welke het vormers merk L. dragen, van zijn hand zijn. Ik denk
bijvoorbeeld aan het in alle opzichten buitengewone twee-persoons-serviesje, dat in
bruikleen is in het Haagsche Gemeente-Museum. (Pag. 93). Daarop zijn in hoog
relief figuurtjes aangebracht, zóó fijn als men ze op Loosdrechtsch porcelein te
vergeefs zoekt. Trouwens in allerlei opzichten van vormgeving heeft het echte
Haagsch betere qualiteiten dan het Loosdrechtsch, dat moet men Lijncker tot zijn
eer nageven. Niet alleen dat, ook de beschildering heeft - het geheele bestaan der
fabriek door - een onmiskenbaar eigen karakter en zij onderscheidt zich door een
aardige losheid en fijnheid, die waarlijk geen slecht figuur maken te midden van al
de concurreerende soorten - de buitenlandsche niet uitgesloten. Vooral komt dit uit
bij de gehéél-Haagsche voorwerpen en bij de beschilderde uit Doornik. Dat ligt wel
daaraan, dat van deze beide soorten de pâte van aangenamer kleur is, dan die van
het harde Duitsche porcelein.

DRIE VAZEN (HAAGSCH).

DIEPE SCHAAL MET KANNETJES (HAAGSCH).
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Intusschen héél
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lang zou deze goede periode der Haagsche fabriek niet duren.

TWEE-PERSOONS SERVIESJE (HAAGSCH).

In November 1781 stierf Anton Lijncker. Zijn zoon, die met hem de zaak dreef, en
die meer - schijnt het - voor den verkoop zorgde, was voor de fabrikatie niet de rechte
man. Hij maakt den indruk van een chevalier d'industrie, ook in dien zin, dat hij zich
nà zijn huwelijk baron van Lijncker ging noemen en de allures aannam, alsof hij
behoorde tot het Hessische adelijke geslacht van dien naam. Maar dat huwelijk was
dan ook voor een achttiende-eeuwschen Haagschen koopmanszoon bijzonder genoeg!
Hij had namelijk een ridderlijk avontuur met een Belgisch baronesje, 'n de Colijn de
Beusdael, een nichtje nog wel van den Prins Bisschop van Luik, dat door hare familie
in een klooster gestopt was, maar dat daaraan was ontsnapt en nu bij Lijncker
bescherming vond. Het echtpaar procedeerde tegen de gewezen voogden der vrouw,
kocht zich op reis naar Weenen een heerlijkheid bij het dorpje Zwingenberg in het
Hessische, en deed overigens weinig anders dan schulden maken.

TERRINE (HAAGSCH).
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Het drijven der fabriek bleef aan de Wed. Lijncker toe-
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vertrouwd, maar al heel gauw moest Johan Frans ook weer medehelpen. Hij kwam
naar Den Haag terug en het is waarschijnlijk, dat wat nà dien tijd in de fabriek
gebeurde, weer niet veel anders was, dan beschilderen van buitenlandsch porcelein.
De tamelijk groote fabriek - uit de Bagijnestraat was ze door den ouden Lijncker al
naar de Bierkade overgebracht - ging weldra niet zoo heel best. Om aan geld te komen
gebruikte men het, ook door buitenlandsche fabrieken, en ook door Loosdrecht
herhaaldelijk te baat genomen middel van negotiaties (obligatie-leeningen) en werd
afgewisseld met dat van groote loterijen. Maar het uitbreken van den vierden
Engelschen oorlog, - van zoo doodelijken invloed voor al onze nijverheid en handel
- was zeker voor een luxe-industrie allernoodlottigst. Het bleef ook nà het sluiten
van den vrede sukkelen, en eindelijk in den winter van 1790 verliet de quasi-baron
heimelijk Den Haag, de rest van zijn inboedel, zijn fabriek benevens eenig, aan
verschillenden in pand gegeven, porcelein ten bate van zijn talrijke schuldeischers
achterlatende.

BORD MET CHANTILLY PATROON (HAAGSCH).

OOIEVAARSMERK MET DOORDRUK (HAAGSCH).

Dit was het slot, roemloos als bij zoovele onzer kunstindustrieën, maar juist met
genoeg romantisch bijwerk om niet misplaatst te zijn in de achttiende eeuw, noch in
de geschiedenis der porceleinfabricage! Zie maar eens de treffende overeenkomst
met het einde der historie van Loosdrecht, die ik nog niet verhaalde. Daar was het
al in 1781 zóó slecht gegaan, dat dominee de Mol geregeld al zijn product als pand
aan zijn aanzienlijke Amsterdamsche geldschieters, - Hope, Rendorp, Dedel en van
der Hoop - had moeten uitleveren en eindelijk in het einde van het volgende jaar de
fabriek met al haar toebehooren, ook bijv. een keimolen te Utrecht en een pletmolen
aan de Bilt aan die heeren had moeten overdoen. Hij heeft den slag niet lang overleefd.
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In de maand November 1782 stierf hij al. De zaak, zooals hij in 1772 gehoopt had,
als een broodwinning voor zijn zoon te zullen kunnen achterlaten, was hem dus niet
gegeven. Maar misschien was de jonge de Mol, Huijbert heette hij, nog minder
geschikt dan de jonge Lijncker om in moeilijke tijden een wankel bedrijf gaande te
houden, laat staan tot bloei te brengen. Het eenige althans was wij van hem weten
is, dat er, in 1784, pogingen door de justitie gedaan werden om hem in handen te
krijgen, daar hij een freuletje d'Ablaing van Giessenburg had geschaakt en met haar
naar IJsselstein was uitgeweken.
De Amsterdamsche heeren lieten de zaak intusschen niet rusten. Zij brachten de
geheele fabrieksinrichting naar de buurt van Amsterdam, aan den Amstel ten Z. v.
den Omval bij ‘het Molentje’, over en stelde F. Däuber, een bekwaam vakman aan
het hoofd ervan. Zoo ontstond als
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directe voortzetting der Loosdrechtsche de ‘Amstel’-fabriek. Zij merkte met het
woord ‘Amstel’ in schrijfletters, en er zijn verschillende stukken, die dit nieuwe merk
vertoonen naast het merk ‘M.O.L.’ van de oude fabriek. Trouwens de vormen en de
beschildering blijven in den eersten tijd geheel gelijk aan de Loosdrechtsche. Niet
op den duur natuurlijk. De stijlovergang van het Lodewijk XVI naar Directoire en
Empire, maakte ook de Amstelfabriek mede en de producten uit de latere jaren van
haar bestaan zijn in dien zin moderner. Er komen enkele geheel nieuwe decors, zooals
het bekende gestrooide korenbloempje; aardig is ook een zeer simpele versiering
van uitsluitend blauwe stippen op wit. Op de ‘nationale’ tentoonstellingen te 1808
en 1809 te Utrecht en te Amsterdam gehouden, maakte de fabriek nog een goed
figuur, onder andere met ‘onderscheidene fraai gewerkte vazen.’

SERVIESJE (AMSTEL).

DIEPE KOM (AMSTEL).

Maar in den moeielijken tijd, dien ons land doormaakte, bezweek ook deze fabriek
ten slotte tijdens de inlijving. Nog éénmaal was een poging gedaan haar te redden
met steun en aanmoediging van Koning Lodewijk Napoleon, die voor zulke dingen
gevoelde. Hij gaf een subsidie van 20.000 gulden 's jaars. Het waren vermogende
Katholieke kooplieden, George Dommer en zoon, die in 1808 de fabriek overnamen,
naar Amstelveen verplaatsten en daar doorwerkten. Wat met zekerheid uitsluitend
aan deze
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laatste periode kan worden toegeschreven is niet uit te maken.
***
Zoo geeft de historie onzer oude Nederlandsche porcelein industrie niet één voorbeeld
van schitterende economische resultaten, en de menschen, die wij zich ermede bezig
zien houden, wekken ook niet in alle opzichten vertrouwen: het lijken meer avonturiers
en speculanten, dan solide Hollandsche zakenmenschen. Maar aan deze zaak is nog
een andere kant, die van het product. En wat dat aangaat, is het geheel toch niet
onbevredigend. Er is, als wij de Hollandsche producten van Weesp, Loosdrecht, Den
Haag en Amstel, zetten naast het gemiddelde van wat het buitenland tegelijkertijd
voortbracht, geen reden voor onvoldaanheid. Er is zelfs, wat bij de vele vreemde
werklieden wel bevreemdt, toch in den grond ook iets van echt Hollandsch karakter
in al dit werk. Niet alleen de beschilderingen, ook in de vormen is iets, dat als
zoodanig opvalt.
En al zullen de meest glorieuze bladzijden den Nederlandsche
ceramiek-geschiedenis met recht aan ons oude aardewerk gewijd zijn, op de
bescheiden plaats die erin aan het porcelein toekomt, maken de hier besproken
fabrieken toch nog een zeer behoorlijk figuur.
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Rembrandt's boedelafstand
door jhr. mr. J.F. Backer.
(Vervolg).

THOMAS JACOBSZ. HARING. REPR. NAAR EEN ETS DOOR REMBRANDT.

Zooals wij in den aanvang van dit opstel reeds gezien hebben, was Rembrandt
verplicht aan Hiskia van Uijlenburg, de Wed. van Gerrit van Loo, Secretaris van het
Bildt, volgens Saskia's testament, de helft van zijn bezittingen na te laten, indien hij
mocht hertrouwen of geen nakomelingen bezat, in welk geval zij echter aan ieder
van haar beide broeders Ulricus en Idsert, en aan de kinderen van haar zuster Jelletje
te samen, eene som van f 1000 zou moeten uitkeeren. De voorwaarden der erfstelling
waren echter niet vervuld, immers Rembrandt was niet hertrouwd, en zijn zoon Titus
was nog in leven. Hiskia kon dus geen recht op de erfstelling doen gelden, en zij
werd dan ook ten onrechte door Rembrandt, in zijn request aan den Hoogen Raad,
onder de crediteuren vermeld. In de verdere liquidatie des boedels zou dan ook van
Hiskia van Uijlenburg geen sprake meer geweest zijn, ware het niet, dat Dr. A.
Bredius, in het register, berustende in het Archief van Amsterdam, waarin Schepenen
dier stad, korte aanteekening hielden van allerlei uitspraken, een ‘Rapiamus’, zooals
men zulk een lijst toen noemde, onlangs eene verrassende uitspraak had aangetroffen.
Zij dateert tusschen 6 en 11 October 1656, en zij bleek na nauwkeurige vergelijking
van het niet duidelijke handschrift, te moeten worden gelezen als volgt:
Hiskia Uijllenb. contra Remb. van Rijn. de Interdictie af[,] cost en Schade,
[loos].
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Prof. Mr. S.J. Fockema Andreae was zoo welwillend, om als zijne zeer aannemelijke
onderstelling mede te deelen, dat deze aanteekening zou kunnen beteekenen dat
Hiskia de ‘Interdictio Bonorum’ (onder Curateelestelling wegens verkwisting) van
Rembrandt zou hebben verzocht aan Schepenen, hopende dat er voogden zouden
worden benoemd, om Rembrandt's goederen verder te beheeren, zoodat er dan wellicht
later iets voor haar zou overblijven. De aanteekening zou
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dan verder beteekenen, dat dit verzoek was ingetrokken of afgewezen, zonder kosten
of schade voor Rembrandt.
Volgens het toen geldende recht, zooals Hugo de Groot mededeelt in het hoofdstuk
waarin hij handelt over voogdij van ‘bejaerde Weesen’, (Inl. I. 11e deel), konden op
verzoek, door het Hof of eenig Gerecht, voogden worden benoemd over meerderjarige
personen ‘die haer zelven ende haer goed niet kunnen redderen, ...... door gebreck
aan wille, als quist-goederen, die men opmaeckers ende verdoenders noemt’. Zij
werden dan als minderjarigen beschouwd.
Deze uitspraak van Schepenen van Amsterdam, die wel is waar geen invloed op
Rembrandt's boedelafstand heeft gehad, blijft echter eene opmerkelijke bijdrage voor
de geringe waardeering die Rembrandt's schoonzuster voor hem had.
Tegen Albertus van Loo, en Mayke van Loo, familieleden van haar overleden
echtgenoot, had Rembrandt reeds in 1632 eene vordering tot schadevergoeding
wegens beleediging in een geschrift bij den Hove van Friesland ingesteld, welk proces
bij sententie van 6 Juli 1632 op voor Rembrandt's bevredigende wijze was beslist,
en waarbij, ofschoon hij in zijnen eisch niet ontvankelijk werd verklaard, de kosten
werden gecompenseerd (Urk. 59).
Rembrandt moest er intusschen voor zorgen, dat de crediteuren, met wie geen accoord
zou te treffen zijn, afbetaald werden. Ook dit deel zijner verplichtingen is Rembrandt
nagekomen.
Zooals wij gezien hebben konden uit de bij de Boedelskamer aanwezige gelden
des boedels, voorloopige uitdeelingen aan de erkende praeferente crediteuren gedaan
worden.
Zekere Gerrit Boelensz, een crediteur omtrent wien verder niets bekend is, had
aan Rembrandt f 800 geleend, tegen eene rente van 4½% 's jaars. De geheele
vordering, die tot f 848 was opgeloopen, is blijkbaar goedgekeurd. Reeds den 6den
September 1656 werd zij uitbetaald, zooals uit de repartitie-boeken der Boedelskamer
blijkt. (Urk. 172). Deze gelden moeten dus, nog vóórdat de verkoop der goederen
was bevolen, in kas zijn geweest. Zij zijn waarschijnlijk door Rembrandt's Curator,
kort na zijne benoeming overgenomen, en ingevolge art. 15 der Instructie bij de
Boedelskamer gestort. Nu blijkt bovendien uit de credit-zijde der rekening, op
hetzelfde folio 303, aan het einde des jaars, den 9den December 1656 dat: ‘Rembrandt
van Rijn, schilder moet hebben’, van Thomas Jacobsz. ‘Haring, concher (concierge):
f 1322-15 st.’ Blijkbaar was dus eene storting gedaan ten bedrage van f 2170-15 st.
door den Concierge overgenomen, en door den Boekhouder op diens naam vermeld.
De rekening kon in het volgende jaar 1657, dus openen met een saldo credit ad f
1322-15 en daarna voor te samen f 97. - worden gedebiteerd met de navolgende
posten: Io aan den Secretaris Bruijningh voor het opmaken van den inventaris ad f
16, 2o aan betaalde belasting, de 200e penning f 55, en 3o aan kosten van citatien
(oproepingen) van crediteuren f 20. Den 22sten Februari 1658 kon hij dus wederom
worden afgesloten met een saldo Credit ad f 1225-15 st. (Urk. 176).
Inmiddels hadden den 13den Nov. 1657, Commissarissen der Desolate
Boedelskamer den openbaren verkoop van de roerende goederen des
gemeenschappelijken boedels bevolen (Urk. 181), en kort na 24 September 1658 ‘de
vordere papierkunst onder denselven boedel als noch berustende’ (Urk. 197). Eerst
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in December 1657 heeft de eerste veiling plaats gehad, en in het najaar van 1658 de
tweede veiling, in de toen voorname herberg, ‘de Keijserskroon’, gelegen in de
Kalverstraat, ter plaatse waar nu de winkel van Pander is gevestigd.
De zwaarste slag, die Rembrandt als Kunstenaar kon treffen, - afstand te moeten
doen van zijn kunstbezit -, was hiermede gevallen. Hoe hij met zijn hoog-
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SASKIA MET DEN HOED. PORTRET DOOR REMBRANDT, OMSTREEKS

1634. K. GALERIE TE CASSEL.
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JOHANNIS PREDICATIE, SCHILDERIJ DOOR REMBRANDT, 1635/1636. KAISER FRIEDRICH MUSEUM TE
BERLIJN. SCHILDERIJ DOOR REMBRANDT IN DE VERZAMELING VAN DEN BURGEMEESTER JAN SIX
(1618-1700) TE AMSTERDAM.
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hartig karakter zich daarbij gevoelde, doet ons zijn zeldzame ets van 1658 ‘de Feniks’
vermoeden (Bartsch No 110), waarvan een exemplaar in de stichting Rembrandt-Huis
is tentoongesteld en welker compositie ons doet zien een verslagen gevallene, terwijl
boven hem de vogel Phoenix verschijnt, die volgens eene dichterlijke voorstelling
van Ovidius, zich zelf verbrandde, doch verjongd uit zijne asch verrees. Het mag
worden aangenomen, dat de allegorische voorstelling dan verbeeldt hoe Rembrandt's
roem als een Phoenix uit zijn asch zal oprijzen. (Zie: Dr. Jan Veth: O.H. 1915, en in
de ‘Kroniek’ Februari 1917).
Van de bij deze veilingen, ten behoeve van Rembrandt, gemaakte
onkosten-rekening, is eene Engelsche vertaling bewaard gebleven (Urk 183). Voor
het totaal bedrag van f 130-2 st. werd Rembrandt in de afrekening des boedels te dier
zake gedebiteerd. Den 3den Maart 1660 vindt men er de post vermeld: aen Cassa
betaelt aan Gerbrecht Schuirmans', de weduwe van Bernt Jansen Scheurman, Waard
in de Keijserskroon (Urk. 176).
Deze kosten zijn te beschouwen als algemeene boedelkosten, die Rembrandt moest
betalen. De rekening geeft slechts enkele bizonderheden: er was gedurende 4 weken
een lokaal in gebruik genomen, waarvoor f 5 per week in rekening werd gebracht;
bovendien waren er tusschen 4 en 21 December 1657 ‘Expenses’ gemaakt ad f 58-12
st.
Na December 1657, dus vermoedelijk voor de tweede veiling in het najaar van
1658 werd wederom het lokaal in gebruik genomen, voor vijf verkoopingen (Sales),
waarvoor f. 5 in rekening werd gebracht.
Mr. Vosmaer (Rembrandt sa vie et ses oeuvres, 1877, bl. 333) vermoedt, dat
Rembrandt in de Keijserskroon zou hebben gelogeerd. Wij meenen ten onrechte.
Rembrandt woonde hoogst waarschijnlijk toen nog in de St. Anthoniebreestraat, en
de kamerhuur laat zich gereedelijk verklaren, als die van het verkooplokaal, waarheen
de meubelen, schilderijen en ‘de papierkonst’ moeten zijn overgebracht, om te worden
ten toon gesteld. Voor het overbrengen, schikken, sorteeren, en voor het toezicht
gedurende de veilingen, zijn natuurlijk kosten gemaakt, waarbij de Bewaarders der
Boedelskamer, welke voor dit werk aangewezen waren, hun diensten zullen hebben
verleend, alles natuurlijk voor Rembrandt's rekening, die voor het totaal-bedrag dan
ook in de afrekening is gedebiteerd.
Zooals wij gezien hebben, bedroeg het saldo in kas van den 22sten Februari 1658:
f 1225-15 st. De opbrengst der eerste veiling, die in 3 posten, eerst in Maart en Juli
1658, door den Concierge Thomas Jacobsz. Haringh verantwoord werd, bedroeg te
samen f 3094-10 st. welk bedrag gevoegd bij het aanwezige saldo ad f 1225-15 st.,
eene som van f 4320-5 st. deed beschikbaar zijn.
Dr. Cornelis Witsen (1605-1669) had, zooals wij gezien hebben, aan Rembrandt
bij eene acte voor Schepenen gepasseerd, den 29sten Januari 1653, renteloos, en voor
één jaar f 4180 geleend (Urk. 141), om hem in staat te stellen de achterstallige
koopsom van zijn huis af te betalen. Hij heeft evenals Gerrit Boelensz., gebruik
gemaakt van een toen geldend recht (waarover men hem met reden niet hard kan
vallen), om zijn goedgekeurde praeferente vordering, toen er voldoende geld in kas
was, te lichten, tegen het stellen van borgtocht. Blijkens de afrekening, is den 22sten
Februari 1658, door Commissarissen der Desolate Boedelskamer aan dit recht voldaan
(Urk. 176).
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Ook aan eenen anderen schuldeischer, die zich tegenover den Curator op zijn
praeferent recht beriep, kon diens vordering worden uitbetaald. Zekere Jacob de la
Tombe, waarschijnlijk een broeder van Pieter de la Tombe, kunstkooper op den
Vijgendam, ‘in de Fransche Bijbel’, was te samen met Rembrandt eigenaar van twee
schilderijen. Het eene, geschilderd door Palma Vecchio (1480-1528), gaf eene
voorstelling van den
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rijken man en den armen Lazarus; het was geplaatst in de ‘sijdelcaemer van
Rembrandt's woning. Het andere door Giorgione (1478-1511), voorstellende de
Samaritaansche vrouw aan de put, was reeds lang in Rembrandt's bezit.

REMBRANDT'S ZELFPORTRET

1659. MUSEUM TE AIX IN PROVENCE.

Reeds in 1634 ontleende hij aan deze laatste voorstelling eene ets (B. 71); later
inspireerde zij hem voor eene teekening, nu in het Nationaal Museum te Budapest
(H.d.G. 1372), die als basis heeft gediend voor de ets van 1658, nu nog bekend als:
‘'t Vroutgen aan de Put’. (B. 70). Rembrandt was dus wel zeer aan dit schilderij
gehecht, dat in zijn ‘Agtercaemer offte Sael’ heeft gehangen, vermoedelijk zijn
slaapvertrek. Beide stukken brachten in de veiling slechts weinig op, zoodat het deel
van Jacob de la Tombe maar f 32 en 2 st. bedroeg; zijn eisch tegenover den Curator,
om als praeferent schuldeischer te worden toegelaten, werd door Commissarissen
van de Desolate Boedelskamer den 17den December 1658 toegewezen, waarop hem
den volgenden dag het bedrag is uitbetaald. (Urk. 200).
Even gelukkig mocht nog een schuldeischer van Rembrandt slagen: Isaacq Vrancx
(1610-1663), een ongehuwd Heer, blijkbaar een kunstliefhebber, een Oom van Dirk
Spiegel (1631-1685; Elias I bl. 400-401), welke laatste in 1657 en 1658 Commissaris
van de Desolate Boedelskamer was. Vrancx had aan Rembrandt eenig geld geleend,
per resto bedragende f 116-5st. (Urk. 172) en Rembrandt had hem als pand daarvoor
‘vier stuckskens schilderije metterminne ter hand gestelt.’ Ter minne, beteekent,
volgens Hugo de Groot, wanneer iemand iets heeft gedaan of gegeven op des
aannemers begeerte, zonder bedoeling van schenking. (Inl. III. 1 deel).
Vrancx hield tegenover den Curator staande, dat hij voor het geheele bedrag als
praeferent schuldeischer moest worden toegelaten. Commissarissen gaven bij
voorloopige uitspraak, d.d. 19 Februari 1658, echter bevel, dat de bedoelde schilderijen
door den Concierge der Boedelskamer moesten verkocht worden, bij welke uitspraak
de Oom-zegger des eischers, Dirck Spiegel, lid van het
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College, echter niet tegenwoordig is geweest. (Urk. 189).

TITUS VAN RIJN 1641-1668. PORTRET DOOR REMBRANDT, OMSTREEKS
HOLFORD TE LONDEN.

1652. VERZ. G. LINDSAY

Vermoedelijk heeft de verkoop plaats gehad in de tweede veiling, in het jaar van
1658. De opbrengst bedroeg slechts f 95 en 15 st. Spiegel interesseerde zich blijkbaar
voor de zaak van zijnen Oom Vrancx, en dagvaardde Rembrandt's Curator voor het
College van Commissarissen, opdat Vrancx voor het volle bedrag van f 116-5 st.,
als praeferent schuldeischer mocht worden toegelaten. Commissarissen waren bij
hun uitspraak van 10 Dec. 1658, wederom van een ander oordeel, en verklaarden
hem alleen als praeferent schuldeischer te erkennen voor het bedrag der opbrengst
ad f 95-15 st. ‘die hij sal mogen lichten sonder Cautie’, en dat het restant, met de
interessen à 6% 'sjaars, als eene concurente vordering was te beschouwen. (Urk.
199). Spiegel is van deze uitspraak zelfs in hooger beroep gegaan bij het College
van Schepenen; hun vonnis is echter niet bekend. Het hooger beroep schijnt hem
evenwel niet gebaat te hebben. Den 28sten Januari 1659 nam Dirck Spiegel voor
Isaacq Vrancx, de hem toegewezen f 95 en 15 st. in ontvangst (Urk. 175), waarvoor
Rembrandt in de afrekening is gedebiteerd. Op denzelfden datum vermelden echter
de repartitie-boeken der Boedelskamer (Urk. 172): ‘Aan Isaack Frank rest. van
Obligatie en intrest f 116-5 st.’, zoodat deze naar het schijnt toch het geheele bedrag
genoten heeft. Wellicht heeft Rembrandt of een zijner vrienden het restant ad f.
20-10st. uit eigen middelen aangezuiverd, om Spiegel ter wille te zijn. Van eene
terugbetaling door Vrancx is niets gebleken.
Inmiddels had Rembrandt's Curator, op een verzoekschrift, van Schepenen
machtiging verkregen, om het huis in het openbaar te verkoopen, hetgeen werd
vastgesteld tegen den 1sten Februari 1658. Daarmede is echter eenige tijd verloopen,
omdat, zooals wordt opgegeven, door verschillende koopers geen borgen waren
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gesteld (Urk. 186), vermoedelijk uit oorzaak, dat de koopers voor moeilijkheden
bevreesd waren.
Het College van Weesmeesteren heeft
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toen blijkbaar gemeend te moeten ingrijpen, en den 4den April 1658 den Suppoost
Jan Verwout, als voogd van Titus, door Louys Crayers vervangen (Urk 192).
Vermoedelijk was het College van oordeel, dat de belangen van Titus grondiger
moesten worden behartigd en dat daarvoor de aanstelling noodig was van een
geroutineerd practizijn, zooals Mr. de Roever en Dr. A. Bredius den nieuwen voogd
terecht noemen.
Louys Crayers was gehuwd met Annetje Spiegel, een dochter van Outger Pietersz.
Spiegel (1573-1650), wijnkooper op den Fluweelen Burgwal (Elias I bl. 190; O.H.
1909, bl. 229). De vier Weesmeesters van dat jaar waren Albert Pater (1602-1659),
Mr. Joris Jorisz. Backer (1607-1666), Joan van Waveren (1613-1670) en Hendrick
Dircksz. Spiegel (1598-1667). De laatste behoorde echter tot eene gelijknamige doch
niet verwante familie van Crayers echtgenoote, zoodat hier aan nepotisme niet gedacht
kan worden. Alle leden van het College hadden, zonder uitzondering, reeds gedurende
een reeks van jaren in de Schepenbank zitting gehad, en zij hebben waarschijnlijk
in die hoedanigheid, het optreden en de bekwaamheid van den practizijn Louys
Crayers gewaardeerd. Wellicht kan de Weesmeester Spiegel echter wel deze
benoeming persoonlijk hebben bevorderd, na overleg met zijn zoon Dirck Spiegel,
destijds Commissaris der Desolate Boedelskamer, die hem op de hoogte van den
loop van zaken kan gebracht hebben, en op de noodzakelijkheid van een ingrijpen
door de Weeskamer zal hebben gewezen.
De nieuwe voogd heeft daarop den 20sten Mei 1658 beslag gelegd op de opbrengst
van het huis, bij de Stads-Secretarlssen (Urk. 194), ten einde te verhinderen, dat de
koopprijs uitbetaald werd aan anderen, als aan zijn Pupil. Hij hield staande, dat deze
eene wettelijke hypotheek had op het onroerende goed, en dat deze hem den voorrang
gaf boven de andere, zelfs hypothecaire crediteuren, wier vorderingen bovendien
van lateren datum waren. (Vergl. Hugo de Groot. Inleydinge II. 48).
Een dezer, Isaacq van Hersbeecq, wonende op het Singel tusschen de
Warmoesgracht en de Gasthuismolensteeg (Lugt bl. 17), had aan Rembrandt, den
14den Maart 1653, ten overstaan van Schepenen, f 4000 à 5% geleend, voor den tijd
van één jaar, (Urk. 146), voor welke schuld Rembrandt ook zijn onroerend goed
verbonden had, zoodat v. Hersbeecq eene praeferente vordering bezat, die met de
interest, te samen f 4200, door Commissarissen als eene praeferente werd aangemerkt,
en die hem dan ook onder borgstelling voor de terugbetaling, ten volle zijn uitbetaald
den 17den December 1658, uit de bij de Boedelskamer aanwezige gelden, doch met
aanteekening van het door Titus' voogd gelegd beslag, - zooals blijkt uit de afrekening
van de opbrengst van het huis (Urk. 187).
Louys Crayers is daartegen ten behoeve van zijn Pupil in verzet gekomen. Bij
vonnis van Schepenen van Amsterdam, d.d. 5 Mei 1660, werd v. Hersbeecq in het
ongelijk gesteld; hij werd veroordeeld tot terugbetaling. Het door Crayers gelegd
beslag werd bevestigd, met machtiging om het geld te lichten, ten einde te strekken
in mindering van hetgeen Titus uit de nalatenschap zijner Moeder zou toekomen. De
kosten werden gecompenseerd (Urk. 230).
Bij Arrest van het Hof van Holland te 's Gravenhage van 22 December 1662, werd
deze uitspraak bevestigd (Urk. 256), thans echter met veroordeeling van den appellant
v. Hersbeecq in de kosten, mitsgaders in eene boete voor het lichtvaardig hooger
beroep. Daardoor niet afgeschrikt ging hij in appel bij het hoogste rechtscollege in
den lande, den Hoogen Raad te 's Gravenhage, die echter eveneens de uitspraak
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bevestigde bij Sententie van 27 Januari 1665, wederom met een boete van het
lichtvaardig appèl, (Urk. 268)*). Vervolgens

*) ‘De Hooge Raat verclaert d'impt by t vonnisse van den Gerechte van Amsterdam ende
sententie van den Rade provinciaal, beyde alhier in questie, te wesen niet beswaert.
Condemneert hem in de boete van t fol appel, ende costen van den processe, tot taxatie van
den Hoogen Rade, Geresolveert den XXI January 1665.’ Dictum - Hooge Raad. (Ineditum
van Dr. A. Bredius.)
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HENDRICKJE STOFFELS. PORTRET DOOR REMBRANDT, OMSTREEKS
MENDELSSOHN TE BERLIJN.

1658. VERZAMELING R. VON
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werd v. Hersbeecq op verzoek van Titus' voogd Louys Crayers, door Notaris Philip
Engebrecht, den 23sten Mei 1665 tot terugbetaling aangemaand, aan welke sommatie
hij ten slotte den 20sten Juni 1665 heeft voldaan (Urk. 275).
Isaack van Hersbeecq is den 15den Juli 1668 overleden. Op eene lijst van de
dubieuse en desperate schulden in zijne nalatenschap komt voor: ‘Rembrandt
Harmens, Schilder, volgens Schepene kennis, in 't renteboek fo 7, voor capitael f.
4000 en een Jaer interest: 200 gl. samen f 4200’. - (Zie Dr. A. Bredius in Oud-Holland
1910 bl. 4. en 5.)
Intusschen had men te Amsterdam, hangende dit langdurige proces te 's
Gravenhage, niet stil gezeten. De opbrengst der tweede veiling had f 596-19 st.
bedragen, zoodat na uitbetaling van de schuldeischers Boelensz., Witsen, de la Tombe,
en Vrancx, en debiteering van enkele boedelonkosten, den 20sten Januari 1660 zich
nog in kas bevond f. 544-12 st.
Louys Crayers had, na de uitspraak van Schepenen, toen hij in eerste instantie zijn
proces had gewonnen, en het recht van zijn Pupil erkend zag, reeds den 24sten
Augustus 1660 het gelegd beslag opgeheven, (Urk. 231), zoodat de kooper van het
huis, Samuel Geirinx, de gelegenheid kreeg de kooppenningen ad f 11,218, den 1sten
December 1660 bij de Boedelskamer te storten, waarop den 18den December 1660
het huis aan den kooper bij ‘kwijtschelding’ ten overstaan van Schepenen kon worden
overgedragen (Urk. 234). Na debiteering van enkele boedelonkosten, bleken op 1
Mei 1661 zich nog f. 6972-11 st. 8 penn. in kas te bevinden.
Intusschen had ook Rembrandt zijnerzijds geenszins stil gezeten, en was hij er in
geslaagd, om op bevredigende wijze eene regeling met zijnen crediteur Lodewijck
van Ludick te treffen, die zich steeds een goed vriend van Rembrandt betoond had,
en daarvan toen wederom de blijken heeft gegeven.
Jan Six (1618-1700) had aan Rembrandt den 7den Maart 1653 renteloos f 1000
geleend (Urk. 178). teneinde hem in staat te stellen, om nog verschuldigde
afbetalingen te doen op de koopsom van het huis in de Jodenbreestraat. Six, die
Rembrandt wel wilde helpen, doch die in Juli 1655 was getrouwd, en dus destijds
vermoedelijk het geld goed kon gebruiken, - een effecten-beurs voor de beleening
en verkoop van effecten bestond nog niet - heeft zijne vordering toen verkocht aan
Gerbrand Ornia, een ijzerkooper op de Heerengracht b/d Leliegracht, (Lugt bl. 72),
terwijl Rembrandt's vriend, de Kunstkooper Lodewijck van Ludick zich als borg ten
behoeve van Rembrandt had verbonden. - Toen nu Rembrandt tot boedelafstand was
toegelaten, en gereede betaling van hem kwalijk te verwachten was, heeft Ornia, den
1sten Aug. 1657, Lodewijck van Ludick als borg doen aanspreken. Deze laatste heeft
Ornia de verschuldigde f 1000 betaald, en daarop met Rembrandt eene regeling
gemaakt, die in Maart 1659 tot stand is gekomen (Urk. 213), Rembrandt nam daarbij
op zich om te voldoen f 1200 in drie jaren, telkens f 400, en wel door schilderijen,
‘die hij selffs sal schilderen.... tot taxatie van neutrale personen,’ en waarbij hij tevens
belooft, nog in hetzelfde jaar voor van Ludick te zullen afschilderen, ‘een stuckje
schilderije uytbeeldende de Historie van Jonathan en David, dat hij alreede
onderhanden heeft’. De beide vrienden, die elkaars nooden en opofferingen kenden,
waren het dus eens geworden. In Augustus 1662 hebben zij de regeling moeten
vernieuwen, toen de betaling uitbleef voor
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ALEXANDER DE GROOTE 1661. SCHILDERIJ DOOR REMBRANDT. IN HET BEZIT VAN ANTONIO RUFFI TE
MESSINA. ERMITAGE TE PETROGAD.
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een door Rembrandt aan de Stad Amsterdam geleverde schilderij, voor het nieuwe
Stadhuis.

HOMERUS

(1663) IN HET MAURITSHUIS TE DEN HAAG. EIGENDOM VAN DR. A. BREDIUS.

Deze zaak, die voor Rembrandt, althans voorloopig, op bevredigenden grondslag
was geregeld, staat in geen verband met eene andere, tusschen Six en Rembrandt
voorgevallen handeling. Den 5den October 1652 waren tusschen hen twee
overeenkomsten gesloten, met strafbepalingen, naar Prof. Six vermoedt, omtrent het
in prent brenbrengen van de daarin genoemde kunstwerken. (Urk. 195; Onze Kunst
1918 bl. 156).
De eerste betrof het schitterende portret van Saskia, den rooden hoed met een
struisveder op het rood-blonde haar, omstreeks 1633 geschilderd, nu te Cassel (Bode
150), dat Six van Rembrandt had gekocht, en waarvan de koopacte, ten behoeve van
den eerste, een strafbepaling (‘peene’) inhield. In de veiling van Six nalatenschap,
op de Heerenkracht b/d Amstel, No 619, den 6den April 1702, werd het door diens
zoon Nicolaes Six voor f 510 gekocht, en het kwam bij diens overlijden in 1710 in
het bezit van zijn neef Willem Six. In 1734 werd het uit diens boedel voor f 270
verkocht aan Valerius Roever te Delft, wiens weduwe zijne geheele fraaie verzameling
schilderijen in 1750 aan den Landgraaf Wilhelm VIII van Hessen-Cassel, verkocht.
De tweede overeenkomst betrof, nu met eene strafbepaling ten behoeve van
Rembrandt, den aankoop door Six: 1o van eene schilderij, vermoedelijk door Jan
Lievensz, voorstellende ‘Simeon in den Tempel’, dat ook in Six' nalatenschap
voorkwam,
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en eveneens door zijn zoon Nicolaes, voor f 50 werd gekocht, en 2o van Rembrandt's
schilderij, vermeld als ‘Johannis Predicatie’, van 1635/36, en zonder twijfel bedoeld,
in den Catalogus van Six nalatenschap No. 38, met ‘St. Jans Predicatie, in 't Grauw,’
van Rembrandt, ‘So-raar en ongemeen Konstig als te bedenken is’, en door Jan Six
den zoon, voor f 710 gekocht. Het schilderstuk bleef verder in de familie bewaard
tot 1803, en het werd in 1892, op de veiling van den Earl of Dudley, voor £ 2625
voor het Kaiser-Friedrich Museum te Berlijn aangekocht. (O.H. 1893 bl. 155) (Bode
215).

ARISTOTELES

(1654). EIGENDOM VAN MEVROUW COLLIS P. HUNTINGDON TE NEW-YORK.

Rembrandt was, wellicht uit nonchalance, zijn bewijsstuk kwijtgeraakt. Zijn Curator
schijnt zich daarop met het geval bemoeid te hebben. Den 13den September 1658
verschenen de ‘Heer Joan Sicx’ en Mr. Henricus Torquinius q.q. voor Commissarissen
van de Desolate Boedelskamer, en verklaarden beiden, dat ter zake dier
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strafbepalingen (‘peenen’), geen der beide partijen iets meer te vorderen had, en er
in toe te stemmen, dat Commissarissen deze strafbepalingen vernietigden (Urk. 195).
Zooals wij gezien hebben, kon Rembrandt's huis, den 18den December 1660, aan
den kooper worden overgedragen (Urk. 234), zoodat Rembrandt toen de woning
moest verlaten die hij zeer waarschijnlijk tot dat tijdstip, met zijn gezin had kunnen
blijven bewonen.
Rembrandt's leven stond toen op een keerpunt. Opnieuw moest het bestaan worden
geregeld, en aan het gezin wederom de gelegenheid worden gegeven, om het geluk
te zoeken, na de diepte van het ongeluk, dat het te voren gekend had. De onderlinge
verhouding moest worden bepaald, nu aan Rembrandt alleen het levensonderhoud
door de schuldeischers moest worden gelaten. Ook voor deze toekomst heeft
Rembrandt gezorgd, - drie dagen vóór de overdracht van het huis, - zooals blijkt uit
eene merkwaardige acte, die onder de protocollen van den Amsterdamschen Notaris
Mr. Nicolaes Listingh, op de Heerengracht bij de Oude Leliestraat, in 1885, door
Mr. N. de Roever en Dr. A. Bredius is aangetroffen, en door hen is uitgegeven (Zie
Urk. No. 233).
De inhoud was alleen geldig tusschen de drie contractanten, - hij kon niet worden
tegengeworpen aan derden, - en gaf dus geen zekerheid tegenover opdringende
schuldeischers. Immers de onderteekenaars waren, uitgezonderd Hendrickje Stoffels,
onbekwaam tot het doen van rechtshandelingen, zoodat de overeenkomst rechtens
onbestaanbaar moest worden geacht.
Den 15den December 1660 verschenen voor den Notaris Listingh: Titus van Rijn,
zonder medewerking van zijn wettigen voogd Louys Crayers, doch uitsluitend, zooals
vermeld wordt, ‘geassisteerd door Rembrandt van Rijn, sijn vader’, die zelf onder
Curateele stond van Mr. Henricus Torquinius. Daarbij nog Hendrickje Stoffels,
meerderjarigh, voor soo veel noodig met haer gecoren voogd ten desen geassisteert’,
eene bijvoeging die geheel overbodig was, omdat reeds sedert het begin der 17de
eeuw in Holland, meerderjarige ongehuwde vrouwen zelven in rechten mochten
staan, en zelfs gehuwden den bijstand van haar man niet noodig hadden, in zaken
die haren handel betroffen, of welke hare goederen raakten, waarvan zij zich het vrije
beheer hadden voorbehouden. (Zie Prof. Mr. S.J. Fockema Andreae: Bijdragen tot
de Ned. Regtsgeschiedenis I bl. 61).
De overeenkomst stelt ons echter in staat een blik te werpen op Rembrandt's
hooghartig karakter, op zijne innige verhouding tot zijn zoon en zijne vrouw, en van
hun kant, hun eerbied voor zijn persoon in zijn grooten tegenspoed. De overeenkomst
verklaart tevens hoe Rembrandt gedurende de laatst voorgaande jaren met zijn gezin
had geleefd, en het levensonderhoud had gevonden, terwijl toch de contante gelden
des boedels bij de Boedelskamer waren gestort, en de verkoop der inventaris-goederen,
ten eigen bate, natuurlijk uitgesloten was.
Hendrickje Stoffels en de minderjarige Titus beginnen met de verklaring, dat zij
reeds in 1658 een kunsthandel hadden opgezet, dien zij wenschten voort te zetten
‘tot soo lange toe als de voorsz. Rembrandt van Rijn in 't leven sal wesen, en noch
ses jaren daer naer’. Zij verklaren voor de huishouding, sedert dat jaar, ‘halff om
halff te hebben gekocht huijsraet, inboedel, zelfs schilderijen, kunst-rariteijten,
gereedschap, enz. en ook te hebben betaald de huishuur, en andere lasten, en daertoe
ingebracht te hebben, 't geen yder was possedeerende, als bijsonderlijck...... Titus
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van Rijn, wat hij aen pillegaven, potgelt, eygen winsten, en andere noch hadde
behouden’. Van de verdiensten zouden zij ieder de helft genieten, de verliezen zouden
ook voor de helft gedragen worden. Daar zij echter in hunne onderneming hulp en
voorlichting
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noodig hebben, en ‘daertoe niemandt bequamer conde sijn’ dan Rembrandt, verklaren
partijen te zijn overeengekomen, dat de laatste bij hen zou inwonen, vrij van huishuur,
kost en drank, zonder eenig aandeel te hebben in de onderneming of in de huishouding,
terwijl Titus en Hendrickje het uitsluitend eigendom zouden hebben van den inboedel,
‘de kunstrariteyten en gereetschap’. Rembrandt zijnerzijds geeft op, als oorzaak der
overeenkomst dat hij gedurende die afgeloopen jaren, naar aanleiding van zijn
boedelafstand, van Hendrickje Stoffels en Titus ter leen had ontvangen, te samen f
1750, die hij belooft terug te geven, ‘soo haest hij wederom door schilderen mocht
camen te winnen, waarvoor hij al zijn werk aan hen cedeert’.
Voor Rembrandt en zijn gezin, waartoe ook nog zijn zes-jarig dochtertje Cornelia
behoorde, begon toen een nieuw leven. Vermoedelijk vestigde de kunstenaar zich
met de zijnen, kort daarop op de Rozengracht No 184.
De afwikkeling zijner zaken, voor zooveel zijn boedelafstand betrof, liet zich toen
gunstig aanzien, de belangrijkste schuldvorderingen waren afbetaald, en met zijn
vrienden Francen en van Ludick had Rembrandt regelingen getroffen, die hem in
staat stelden door zijn arbeid geleidelijk tot afdoening dezer schulden te geraken.
Rembrandt had zijnerzijds aan zijn verplichtingen toen geheel voldaan, de veilingen
van zijn inboedel, zijn kunstschatten en zijn huis waren afgeloopen, terwijl de
slotafrekening, die zich nog lang zou laten wachten, geheel buiten hem omging, ook
voor zooveel het deel betrof van Titus, die nog onder voogdij van Louys Crayers
stond, in den gemeenschappelijken boedel.
Een weldadig gevoel van rust moet toen Rembrandt hebben verkwikt, en zijn
arbeidslust opnieuw aangewakkerd, te meer omdat bestellingen niet hebben ontbroken,
en een nieuwe toekomst zich gunstig voor hem scheen op te doen. De meester heeft
daaraan wellicht uitdrukking willen geven in zijne vermaarde ets van 1661: ‘de
Vrouw met den Pijl’, (B. 202) voorstellende eene jonge vrouw, die opgerezen, - een
kind, het beeld der toekomst naast zich -, met de rechterhand eenen pijl opheft, een
voorwerp waaraan de Ouden, ook de overdrachtelijke beteekenis van een ‘Gesternte’
vastknoopten. De allegorische voorstelling verbeeldt dan, hoe Rembrandt's gesternte
toen op een betere toekomst wees.
Ten gevolge van het overlijden van Govert Flinck in Februari 1660, schijnt Rembrandt
toen in opdracht te hebben gekregen, om tenminste een deel van het werk van Flinck
over te nemen, die voor de vier wanden van de Groote Burgerzaal van het nieuwe
Stadhuis te Amsterdam, nu Koninklijk Paleis, historie-schilderijen zou maken,
voorstellingen van den opstand der Batavieren, tegen de heerschappij der Romeinen.
Rembrandt heeft aan die opdracht voldaan door een schilderij van zijne hand, van
zeer grooten omvang, ongeveer M. 5.50 in het vierkant, van boven rond, eene
voorstelling van ‘de samenzwering van Claudius Civilis’, ontleend aan het verhaal
daarvan, in de Historiae van Tacitus. In Augustus 1662 werd het schilderij ten
Stadhuize opgeleverd, en geplaatst in een boogvlak der Groote Burgerzaal, boven
de deur der Generale Thesaurie, aan den kant der tegenwoordige Paleisstraat. Het
schijnt echter niet voldaan te hebben, want in het volgende jaar, hing er al eene
schilderij van hetzelfde onderwerp, door zijnen leerling van omstreeks 1642, Jurriaen
Ovens (1623-1678), een Duitscher, later hofschilder van den Hertog van Holstein,
die tusschen 1656 en 1662 te Amsterdam heeft gewerkt. - Het schilderstuk van Ovens
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bevindt zich nog op dezelfde plaats, doch, door eene latere betimmering van het licht,
is er niet veel anders van te zien als een donkere massa.
Het nu zeer vermaarde schilderij van
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Rembrandt bevindt zich in het Nationaal Museum te Stockholm; het is slechts in een
fragment bewaard gebleven.Doch ook andere bestellingen hadden Rembrandt bereikt.
Uit eene belangrijke studie van Dr. G.J. Hoogewerff, in het tijdschrift Oud-Holland
jaargang 1917, blijkt dat Don Antonio Ruffo te Messina, opnieuw in dien tijd eene
bestelling aan Rembrandt heeft gedaan. Reeds in 1654 had Ruffo aan Rembrandt de
opdracht van een schilderij verstrekt, ‘een Philosoof’, waarin Rembrandt den Wijsgeer
Aristoteles had voorgesteld, de hand leggende op den kop van Homerus, nu in het
bezit van Mevr. Collis P. Huntingdon te New-York (Bode 385).
Ruffo was met dit kunstwerk zoo ingenomen, dat hij daarvan een pendant
verlangde, en een schilderij, om tusschen beide voorstellingen in te hangen. Rembrandt
heeft aan dezen wensch voldaan, en eerst als pendant gemaakt de schilderij,
voorstellende Alexander den Groote, leerling van Aristoteles, aan wiens onderwijs
hij zijne bewondering voor Homerus had te danken, nu in de Eremitage te Petrograd,
en bekend onder den naam: Titus als Mars, of Pallas Athene. (Bode 419).
Dit schilderstuk werd den 30sten Juli 1661, met het schip Groot Croenenburgh,
Kapt. Paulus Carstensen, naar Messina verzonden. De expediteur Isaack Joosten
vermeldt in zijn bewaard gebleven nota van onkosten, dat hij aan Rembrandt voor
deze schilderij f 500 had uitbetaald, en diens mededeeling dat het tweede schilderij,
Homerus voorstellende, door den meester voor het middenstuk bestemd, nog
geschilderd moest worden, doch dat het doek reeds was gekocht, geprepareerd en
opgezet. Het laatste schilderij, waarvan een fragment is overgebleven, dat nu
toebehoort aan Dr. A. Bredius, en door hem in bruikleen werd afgestaan aan het
Mauritshuis te 's Gravenhage, blijkt eerst in den nazomer van 1662 naar Messina te
zijn overgezonden, zoodat ongeveer een jaar daarmede is verloopen, in welk
tijdsverloop Rembrandt's reis naar het buitenland kan zijn voorgevallen.
(Slot volgt.)
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Ferguut
door Jan Prins.
De taak is volbracht. - Overmand aan zijn voeten
ligt al wat zijn liefde weerstond en bestreed,
en diep uit de stad, om den held te begroeten,
staat achter de poorten het volk al gereed,
en zwellen en zwieren
in 't licht de banieren.
Bevrijd, van den zinkenden dag overvaren,
ligt voor hem de burcht in het avondbegin,
en allen vooruit, van haar glanzende haren
omhangen, verwacht hem de jonge vorstin,
zijn liefste, zijn eene
geluk: Galiëne.
Zij staat, aan den drempel der stad, in de vouwen
en rustige plooien van 't effen gewaad,
zij staat in den wijkenden schemer, zij staat
alleen, voor den stoet van haar maagden en vrouwen,
verrukt en gevangen
in liefdes verlangen.
Het leven is goed en de bruiloft nabij:
daar ligt wat haar vrijheid bedreigde overwonnen,
een andere dag, een nieuw lot is begonnen,
en hier, in den eenigen redder, mag zij
Ferguut, den beminde
van altijd, hervinden.
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En hij, - in dit heil, voor zijne oogen ontsprongen,
ziet hij de verwachting van jaren beloond:
daar is zij, wier naam zijn gedachte doorzongen,
wier beeld in zijn eenzaam verdriet heeft gewoond, om wie hij geleden
heeft, en heeft gebeden.
Maar nu, - nu het uur des geluks is gekomen,
nu aarzelt, nu weifelt, nu wijkt hij, - beducht
voor 't uitleven zelf van zijn hunkerend droomen....
Hij stijgt in den zadel, en buigt zich, - en vlucht,
verward en geslagen,
voor zaligheids dagen.
Daarop, in de stilte der wildernis wijlend,
beproeft en doorzoekt hij zijn rusteloos hart,
de oneindige, deinende verten doorijlend
van de uiterste vreugden, van de uiterste smart,
van dagen en nachten
doorleden gedachten.
En als hem, zijn donkeren twijfel verdringend,
ten slotte de komende zekerheid daagt
en, - 't nieuwe geluk uit zijn binnenste zingend, hij wat hem verworven is aan te zien waagt,
dan is, uit zijn tochten,
de zege eerst bevochten.
Gelukkig wien 't eens, als Ferguut, is gegeven,
volledig te zijn overweldigd geweest,
gelukkig wie eens, aan den top van het leven,
van de eigen verrukking, ontroerd en bevreesd
na 's werelds ellende,
de heerlijkheid kende.
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Nog in den avond
door Jan Prins.
Nog in den avond,
nog in den nacht
had ik verlangend
u mij gedacht,
had in verbeelding
ik u zien gaan,
had uit de verte ik
uw stem verstaan.
Uw rank bewegen, naar het mij scheen, en uw verzorging
was om mij heen,
en heel uw rustig,
vertrouwd gedrag....
En om uw lippen,
langzaam, - uw lach.
Maar toen in 't leven, en in zijn naakt
ontluisterd aanzien, ik was ontwaakt,
bleek uw vertroosting
mij niet gebracht, noch in den avond,
noch in den nacht.
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Daar staat de morgen,
een hooge poort,
daar zet al-verder
de dag zich voort
en lokt gestadig
mij in den duur
van menig roerloos,
eenzelvig uur.
Maar in dat uitzicht,
mij nu verspild,
vindt het verlangen
zich niet gestild
dat onverminderd
u wacht, u wacht....
nog in den avond, nog in den nacht.
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Sint-Elmsvuur,
door Herman Robbers.
XV.
Weer thuisgekomen, terug in zijn eigen kamer, tusschen zijn dagelijksche straten,
huizen, meubelen, terug ook op zijn welvertrouwd kantoor; weer om zich heen
voelende de levende sfeer van Amsterdam, en met de groote-stadsgeluiden in zijn
ooren, had Huib een welbehagen ondervonden, zoo sterk, dat het evenzeer lichamelijk
als geestelijk scheen. Daarbij een prikkelend verlangen weer mee te doen, begeerte
naar werk, z i j n werk! Er zich in gestort had hij, zonder een uur te verliezen, als een
zwemmer, die, na lange waterontbering, aan de lokkend klotsende rivier treedt, zich
er aanstonds mee bedwelmend, verdoovend en verblindend voor ál het andere - den
drang daartoe bijwijlen ook welbewust. Werken, werken, je aandacht samenpersen,
al je geestelijke functies in gang zetten en richten op één en hetzelfde object - hoe
verlossend was het toch! Geen andersoort geluk dat er boven ging op den duur!
Gezellige omgang, vriendschap, de weelde van te geven en te ontvangen.... op
teleurstelling en leegte liep het immers uit, altijd, altijd weer! Werken: het eenige
dat een durende voldoening geeft. Dus daarbij blijven maar, dóórwerken, en vooral
niet te gauw weer naar Haarlem gaan, naar zijn moeder en Cootje, die hij toch niet
helpen kon - niet te gauw ook opnieuw naar Til. Want och ja, ook dat, ook dát - hij
wist het immers wel vooruit, hij voorvoelde het soms wonderlijk precies, ook dat
moest op teleurstelling uitloopen, op ijlte.... zoo niet op droefenis! Vage voorstellingen
werden er door gewekt, opwindende verbeeldingen van onmogelijk geluk, in jezelf
ten minste, en ja - wie weet - misschien ook in zoo'n vrouwtje!.... Maar neen-neen,
dat was nonsens, zij had een man met wien ze dol-gelukkig was.... De dwaasheid!....
Belachelijke pedanterie!.... Telkens als Huib zich op zulke gedachten betrapte, werd
hij vol en warm van schaamte en ergernis, hij voelde hoe hij bloosde en hij boog
zich voorover, ook al was hij heel alleen, zich dwingende met alle macht tot scherper,
vollediger werk-attentie.
En terwijl hij duchtig opschoot met zijn zakenwerk, allerlei plannen voorbereidend,
vorderde gestadig ook zijn roman. Halve nachten zat hij er weer mee op,
zwoel-vochtige Augustus- en Septembernachten, verdiept in de menschen, die hij
schiep uit niets, in hun gedroomde wezen, hun verbeelde handelingen, zoekend naar
de eenig juiste, de fel en streng typeerende woorden, zwoegend op moeilijke zinnen.
Zóó levend kwam zijn wereld soms voor hem opstaan, dat een zalige schrik hem in
de keel klopte - heerlijke ontsteltenis over eigen scheppingsmacht. Was hij het, die
dat-daar maakte? Groeide zijn eigen product hem dan boven het hoofd? Maar dat
kón immers niet!.... Zachter, toch ook al gelukkig makend, was zijn blijdschap met
een enkele rake expressie, een lichtend woord!.... Maar andere malen: hoe verdrietig
verdwaald kon hij zich plotseling voelen in een volzin, een periode, warrig van
gedachte, tusschen woorden en wendingen die als netten en strikken waren - je kon
er niet door heen komen, en ook niet meer terug! - hoe wanhopig soms met een
dialoog, die zich niet aan wou passen, die stoorde den toon van het geheel, en die hij
toch niet missen kon! O ja, dikwijls, in strakke geboeidheid, vergat hij de uren, werkte
koortsig door, maar soms ook, in deze vroeg herfstige avonden, wanneer hij op zijn
kamer zat met een eindje raam open, en de geurige frischte drong tot hem door met
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den heelen boel, zijn pen en papieren, niet in een hoek te gooien en het huis uit te
loopen, niet eindelijk wat vertroosting en
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genegenheid te gaan zoeken, daar waar hij zeker was die te kunnen vinden....
Maar hij wilde niet, h i j w i l d e n i e t , hij verzette zich, en hij ontstelde hevig,
toen op een vroeg-October-middag, midden in de drukke stad, Noordzij hem
tegenkwam, staan bleef, en hem aanziende, ietwat spottend, maar onderzoekend
tegelijk, vroeg, waarom hij toch nooit meer eens bij hen aanliep; haperde er soms
iets, of was hij menschenschuw geworden? Verward verontschuldigde zich Huib,
sprak van zijn drukte met zaken, beloofde intusschen, hij zou gauw weer eens komen,
op een Zondagmiddag bijvoorbeeld, waarom niet den eersten den besten, zeker, hij
zou wel zien. ‘Nja.... nja....!’ Dat moest hij bepaald weer eens doen, knikte de criticus
met een beschermend-goedmoedigen glimlach. Zich niet al te veel opsluiten. Werd
je te eenzelvig van en te hyperig. Ook had hij iets met Huib te bespreken, dat hem
interesseeren zou; er ging een nieuw tijdschrift opgericht worden, waarvan hij,
Noordzij, misschien wel hoofd-redacteur.... o niets was nog bepaald!.... maar hij had
toch al gedacht aan Hooglands roman.... Zou een mooie gelegenheid zijn misschien.
Nog erger nu bloosde en hakkelde Huib en lachte verlegen, beloofde opnieuw.
Meheer was niet thuis, riep het jordaansche dag-kind, dat hem opendeed, naar
beneden, maar o ja, mevrouw wel, of meheer dan maar boven wou komen. En Huib
klom de trap op. In de groote achterkamer, al grauw van schemer, zat Fietje in haar
rieten ‘kraakstoel’ - die ze nooit kwijt wou, ofschoon hij in 't geheel niet paste bij 't
overig meubilair, een ratjetoe trouwens - en tegenover haar, op de lage en breede
rustbank, Til Frederiks. Huib zag het onmiddellijk en ontroerde hevig, zoodat hij een
knikking in zijn knieën voelde, terwijl hij doorliep, naar Fie, met een vagen glimlach.
De dames waren opgeveerd en slaakte kreetjes van verrassing. Beiden stonden ze
met den rug naar het licht, zoodat Huib de gezichten niet onderscheiden kon, maar
't was hem plotseling of hij 't voelde, het gloeierige staren van Tils groote oogen;
duidelijk zag hij het welbekende zenuwtrekje om haar dunnen mond, de wassen
glimming van haar beenig voorhoofd, gansch haar voornaam bleek gezichtje met de
beweeglijke neusvleugels. ‘O natuurlijk!’ riep met haar gewone vroolijke plaaglust
het dikke Fietje: ‘Natuurlijk, nou komt-ie ook'is, hoor! Maandenlang heeft meneer
zich niet laten zien, maar nou.... hij ruikt dat jij er bent, Til!’
Nog meer van 't licht af wendde mevrouw Frederiks haar snel blozend gelaat,
terwijl ze levendig reageerde, versmorend haar bewogenheid in hellen lach: ‘Wat?
Nee! Die is goed! Alsof wij hem wèl gezien hebben, al die maanden! Hoe is 't
eigenlijk, Huib, leef je nog?’ Het verwijt klonk een toontje te ernstig, te hartelijk
trillend in 't warme stemgeluid; Huib hoorde 't, wist zelf niet, was hij daar nu blij
mee of juist het tegenovergestelde, keek even, schichtig in Fietje's oogen. Maar dat
goedige vrouwtje leefde te veel in haar eigen gedachten om zulke nuancen op te
merken. ‘Ik verzeker je,’ riep ze, ‘hij heeft een hondenneus!’ Intusschen werden
handen gegeven. Fietje, kwasi moederlijk, hield de zijne een oogenblik vast, Til
daarentegen, als was ze bang zich te branden, trok met een schokje terug haar nerveus
dunne vingers. En een vroolijk-licht gepraat begon; de vrouw-des-huizes, sterk
geanimeerd, ging voort hen met elkander te plagen, Huib en Tilletje, de groote
vrinden. Hoe kwam het toch, dat ze elkander in zoo'n tijd niet gezien hadden? Mot
gehad? O, ze kon 't zich begrijpen. Zij ook, hoor, woedend kon ze worden op Huib,
die altijd zoo akelig degelijk was, zoo deugdzaam en vlijtig.... haha!.... altijd maar
werken, werken! Je zou hem soms!....
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blikkend - flirtend om haar gedachten af te leiden. ‘Ga jij je gang maar, hoor, ik zal
me weten te verweeren!’
‘Goddorie nou, hè? Zou je wel willen!’ Zij lachte hard. ‘Beesten toch, jelie mannen!
Pas maar op met dat ventje, Til!’
Huib schaamde zich een beetje; even dorst hij zijn vriendin niet aan te kijken.
Deze intusschen scheen haar bewogenheid te boven te zijn; óf wilde ze maar dat het
zoo lijken zou? Recht-op zittend, op den rand van de rustbank, begon ze Huib levendig
te ondervragen, over zijn familie, zijn werk, hoe hij zijn vacantie had doorgebracht;
te vertellen ook van haar eigen zomer; o, zij en Otto, ze waren aan zee geweest,
heerlijk! 't Had dien man van haar toch zoo goed gedaan! Wel tien pond aangekomen
was hij!
‘Hemellief! En hij kón al zoo zwaar zijn!’ gilde Fietje, Huib aanziend met
verstandhouding.
Van allerlei kleine voorvalletjes vertelde Til, kinderlijk, druk, met uitroepjes en
een radheid van tong, die Huib nooit van haar bijgewoond had; haar wangen roodden
zich er bij, en haar donkere oogen gloeiden, te groot, en schitterden, recht in de zijne
soms, vooral wanneer ze lachte, haar prachtig-gave, glanswitte tandenrij bloot.
Telkens weer, met een schokje van haar ranke lijf, rechtte zij zich, en begon opnieuw
een verhaal, opgewonden; het leek soms als deed ze met bewustheid haar oogen
stralen.
Wat is er met haar, vroeg zich Huib, hoe is het ingetogen vrouwtje zoo veranderd?
Dat voortdurend aan 't woord blijven, dat aldoor-maar levendig converseeren. Hem
maakte het stil. Ook Fietje was er verbaasd over. Zij genoot onnadenkend: ‘Die Til!
Zeg, wat vertel je lollig, meid! Toe, ga door! En toen verder?’
Maar het dagmeisje kwam kloppen en zeggen, daar was die meneer Boronje; hij
wou eigenlijk meheer spreken, maar hij vroeg of mevrouw misschien effe....
‘Hé?.... Wàt?.... Nee hoor, die kan ik nou nie hebben! Wacht, ik zal zelf wel.... 'n
oogenblikkie jonges!’
Zoo waren Til en Huib plotseling samen alleen. En aanstonds hield haar drukke
praten op, rondde haar rug zich, bleef ze verlegen zitten, de oogen dwalend alsof ze
angstig was.
‘Is er iets bizonders Til,’ vroeg Huib, ‘je bent zoo druk.’
‘Iets bizonders.... och nee....’
‘Wàt dan?’
Toen ze hem daarop aankeek, zag hij dat haar groote oogen vochtig waren en vol
van een bijna te droeven ernst. ‘Wil je me zoometeen even thuisbrengen,’ vroeg ze
fluisterend.
‘O.... ja zeker.... graag!’ Er was een vage klopping achter in zijn keel. ‘Maar....
wat dan?.... Er is toch niets.... Niets akeligs, hoop ik.’
‘Nee-nee.... niets.... Alleen, ik wou je graag even spreken.’ En ze lachte hem toe,
oogknippend, om die vochtigheid weg te krijgen. Dan zwegen ze beiden en de
groeiende stilte woog Huib op de borst....
Toen Fietje terugkwam, liep Noordzij achter haar, hoofd-gebogen als gewoonlijk
en met zijn ironisch lachje. ‘Zoo-zoo, zijn jelie daar, hoe gaat het, jongelui?’ Hij stak
zijn stijve handje uit. ‘Die gekke Boronje! Die had ook al iets gehoord van mijn
tijdschrift, zie je, en nu kwam hij zich aanbevelen voor de boekrecensies. Alsof ik
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dat schaap door een ander zou laten scheren! We kunnen de lieve centen best zelf
gebruiken, wàt Fie?’
‘Jij beter dan ik, likkebaard, smulpaap! Heere-god, die kerel praat nou van niks
anders dan geldverdienen tegenwoordig. 't Zal me ook wat zijn, dat gróóte tijdschrift!..
Wie weet hoe gauw het op z'n douairière ligt!’
De criticus grinnikte maar even in zijn baardje, kwam dan naast Huib zitten en
begon hem dadelijk naar zijn roman te
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vragen. Hoe was 't ermee? Zou hij tegen Januari persklaar kunnen zijn? ‘Januari?’
schrok Huib, ‘god-nee, hoor, geen kwestie van, op zijn best in 't voorjaar?’
Nou goed, in 't voorjaar dan, heel goed, dan kon hij misschien toch in 't tweede
halfjaar! In elk geval, dat was afgesproken, nie-waar - en Noordzij lei z'n schrale
handje op Hooglands arm. - ‘Ik leg er beslag op!’
‘Maar.... als je 't nou'is niet goed vindt, mijn werk,’ zei Huib wat wrevelig - hij
wist zelf niet waarom - hij bloosde opnieuw en voelde zich zeer onwillig.
‘Niet goed vindt....,’ begon de criticus, zijn mond wat scheeftrekkend, maar Fietje
onderbrak hem, lachend en schel: ‘Och kom, dan neemt-ie het even goed, hoor, wees
maar niet bang. Als dat ding maar vol komt, zeit-ie! En als hij er zich maar niet mee
compromitteert.... hahaha! Wat 'n gannef, hè?’
Til stond op, en ook Huib, sterk gehinderd en blij dat hij weg kon komen, keek
op zijn horloge en nam haastig afscheid.
‘O natuurlijk,’ lachte Fie, ‘die twee gaan nog een straatje om samen! Pas maar op,
dat je de groote Frederiks niet tegen komt. Hij vreet je op, met huid en haar!’
‘Met Huib en haar!’ grinnikte Noordzij mee en hij schoklachte stil.
Op straat gekomen stapte het tweetal, aanvankelijk door het plagen nog wat verlegen,
zwijgend naast elkander voort. Toen begreep Huib, dat het toch gebeuren moest en
hij vroeg wat er was nu, wat Til met hem wou bespreken. En na nog wat aarzelen,
om plassen heen loopen en uitwijken, onnoodig, voor andere menschen, begon ze:
‘Och.... nou ja....!’ Zooveel bizonders was het niet.... misschien zou hij 't wel gek
vinden.... maar ze had er heelemaal niets van begrepen, waarom hij toch zoo lang
was weggebleven.... Otto ook niet.... Hadden ze den laatsten keer soms iets gedaan,
of iets gezegd dat hem.... gehinderd of....’
‘Wàt nou? Och-God-wel-nee! Hoe kom je er aan?’ riep Huib, oprecht verbaasd.
Nu dan wist zij het niet. Waarom was het dan wèl? Zij meende toch, dat ze heel
goede vrienden geworden waren. Otto had ook gezegd: wat bezielt die Hoogland
nou?.. Maar zij had gedacht, nu ja, er kón toch wel iets zijn, dat hem niet beviel bij
hun! Zij zelf misschien, Til, o ze wist wel hoor, ze wàs vreeslijk stil dikwijls,
vervelend, ja.... je zou kunnen denken....’
‘Och schei nou uit,’ riep Huib. ‘Je weet toch immers wel beter!’ En in-eens op
wat zachter toon, en vertrouwelijk: ‘Als ik wegblijf bij jelie, Til, komt dat heusch
niet omdat ik jou zoo vervelend vind!’
‘Nou dan!’ Even, in kinderlijke blijdschap, was haar blik naar zijn oogen opgeflitst,
maar Huib keek voor zich, strak. ‘Tegen Otto zal je toch ook wel niets hebben, die....’
‘Kom, wel nee.... toe schei nou toch uit!’ Nu was er weer wrevel in Hooglands
stem en andermaal keek zij snel naar hem op, verwonderd. Maar Huib zag voor zich.
Er wijlde een stilte tusschen hen, totdat hij weer begon:
‘Als er anders niets is, laten we dáár alsjeblieft niet verder over praten.... Je weet,
ik heb hard gewerkt en ik ben ook een poos in Haarlem geweest. Maar ik wil heel
graag weer wat meer bij jelie komen.. God, ik.... je ne demande pas mieux,’ schertste
hij en keek haar nu even in de oogen; de zijne lachten, de hare vroegen.
Huib voelde 't plotseling precies, in dien toon moest hij doorgaan, haar ernst weg
schertsten, haar wat plagen met haar malle onderstellingen. 't Was zijn eenige houding:
een vroolijke omgang zonder meer. Maar het lukte niet. Zoo saai en benauwend ook,
deze Zondagmiddag-straten. Weer een poosje waren ze stil.
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dat eenigszins zoet-zeurige, dat hem al vaker had gehinderd, bij al haar liefheid, haar
hartelijkheid. En als voelde zij het zelf, en als wilde ze zich vermannen, met een
schokje rechtop loopen ging ze en haar stem kreeg den klank terug van zooeven bij
de Noordzij's: ‘Je moet denken, wij zijn zoo erg aan je gewend, wij voelen ons zoo
echt vertrouwelijk met je, Otto heeft dat al dikwijls gezegd, en ik voel het net zoo.’
Dit klonk warm en innig. De jongen schrok opnieuw, keek schichtig terzij. Zweeg
ze nu maar! God! Zweeg ze nu maar verder! Maar neen! Ze sprak juist door nu, vlug
en flink met iets vastberadens, als waren het zinnetjes die ze van te voren geprepareerd
had, die ze nu eens zeggen w o u : ‘Ja, ik ook, Huib. Dat durf ik tegen jou wel te
zeggen. Jij zult er niets verkeerds uit begrijpen. Een andere man zou misschien aan
flirterij denken. Maar jij bent gelukkig zoo niet! Een ander zou misschien gaan
gelooven dat ik ongelukkig getrouwd was, naar afleiding zocht, of.... weet ik het!
Wàt? Geloof je dat niet, dat een ander zoo iets denken zou? O ja, hoor, zoo zijn de
menschen!.... Maar lieve hemel, je kunt toch wel heel gelukkig getrouwd zijn en toch
behoefte hebben aan wat sympathie, vriendschap, dat's toch juist iets heel anders!
Vind-je niet....?’
‘Zeker.... zeker....’
Als in een roes ging ze door: ‘En dan ook, Huib, je moet het vooral niet pedant of
bemoeiallig van me vinden, maar het leek me soms dat jij.... overigens.... niet zoo
heel veel had, is 't wel?.... dat je je dikwijls eenzaam voelde, en ik ben me gaan
verbeelden dat je bij ons....’ Nu verwarde zij zich een weinig. Hij keek weer even
op zij, zag dat ze bloosde.... Och, moest dat alles nu ook gezegd? Waarom toch,
waarom? Hij begreep het immers wel. ‘Dat wij wat konden zijn voor je, een beetje
steun.... een beetje troost misschien ook soms, want ja, Huib, dat kan je me niet
tegenspreken, je hébt zorg en moeite dikwijls, je....’
‘Och toe, stil nu alsjeblieft, Til.... Zeg nu verder niets, wil je?.... Je bent lief.... Ik
voel ook wel, dat.... enfin!.... Ik zal heusch weer wat meer komen voortaan, ik beloof
het je....’
Otto zelf deed open. Zijn anders altijd zorgvuldig glad gekamde haar lag hem warrig
langs het voorhoofd - hij streek er een nerveuse hand langs - op zijn jukbeenderen
roodden gloeiplekjes van opgewondenheid. Al dadelijk, aan zijn koelen blik, ofschoon
hij zijn mond tot een glimlach vertrok, zag Huib dat hij zéér was gehinderd, geërgerd.
‘Zoo, ben je daar eindelijk,’ zei hij stroef, maar dan opkijkend vriendelijker: ‘En jij
ook, Hoogland? Kom binnen, zeg! Hoe gaat het jou?’ Maar opnieuw tegen Til: ‘Ik....
ik vrees zeg, dat Dientje de heele boel weer heeft laten verbranden van middag. Het
is een lucht in huis! Zeker wraak, omdat ik haar verboden heb te zingen. Ik kan er
niet bij werken, het is niet om uit te houden, het is....’
‘'k Zal 's gauw gaan kijken!’ brak Til zijn gemopper af.
Huib trad aarzelend binnen. Hij had er volstrekt geen plan op gehad, maar nu Otto
daar zelf stond, en zij blijkbaar over zijn lange wegblijven eenigszins knak waren
....Frederiks intusschen deed zeer vriendschappelijk, duwde hem zachtjes de kamer
in, schoof een leun-stoel aan, zei geen woord over dat wegblijven, doch kwam
tegenover hem zitten en bood een sigaret. Zelf stak hij er ook een aan met nijdige
trekjes. 'n Vervelenden middag had hij gehad. Voelde zich al een poos onlekker, wist
niet wat hem eigenlijk scheelde, beroerde smaak in zijn mond, kon niet werken.
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zier stemming, ellendig, ba! Huib kende zoo iets niet, wèl? Gelukkige kerel!
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‘Ik niet? Nou! Gebeurt me dikwijls genoeg, dat ik te moe ben om....’
‘O, te moe! Nou ja, te moe! Maar dat is 't bij mij volstrekt niet! 't Ligt bij mij aan
m'n corpus, weet ik het! Mijn physiek, hè? Mijn zenuwen.’ Hij schudde zijn schouders,
overdreven huiverend. ‘Enfin, beroerd! En dan dat gedonderjaag in huis, met zoo'n
meid, die d'r longen uit d'r lijf galmt.... Hoe is 't met jou, schiet je op?’
‘Gaat nog al.’
‘Nou ja, och natuurlijk! Alléén op kamers! Je kan doen wat je wilt, je bent vrij....
God!.... Ach!.... 't Leven is bedonderd!’
Zoo pruttelde hij door, streek met zijn groote blanke handen langs zijn
gladgeschoren kaken, geeuwde, kouwde op zijn sigaret, keek Huib haast niet meer
aan. Zekere gêne groeide nu toch ook tusschen hen, 't werd Huib een opluchting toen
Til binnenkwam, zeggende dat er gelukkig niets bedorven was; alles kwam in orde.
‘'k Ruik trouwens niets in huis, jij wel, Huib? En Sientje zei, ze had misschien net
twee minuten gezongen, en zoo zachtjes, ze kon zich niet begrijpen hoe meneer dát
hooren kon.’
‘Ah ja! Natuurlijk! Ik zal het me allemaal wel weer verbeeld hebben! Dat komt
ervan als je zoo'n enorme verbeeldingskracht bezit! God-nog-toe!.... Haha!.... Enfin,
des te beter. We krijgen dus wat behoorlijks op tafel. Dan blijf jij zeker, Hoogland?’
‘Hè ja, doe dat!’ ondersteunde aanstonds Til en haar oogen straalden hem weer
toe, hunkerend.
‘Ik? Nee-nee!.... Menschen! Ik had zelfs niet gedacht....’
‘Wat had je niet gedacht?’ riep Otto uit. ‘Had je onze deur dan soms alweer voorbij
willen loopen?’ 't Klonk licht geergerd, en hij hoorde 't zelf, herstelde zich, voegde
er kwasi joviaal bij: ‘Lompe kerel toch! Nee hoor, alsjeblieft, je blijft hier! Of heb
je een andere afspraak; iets beters? O jé! zoo'n stiekemerd. Nou!’
‘Dat nu niet bepaald, maar toch....’
‘Kom dan, vooruit, geen praatjes meer!.. Lieve hemel, 'k ben blij, dat ik weer eens
iemand bij me heb, iemand waar ik wat mee praten kan!’ En Frederiks, opgestaan,
klopte Huib kwasi bemoedigend op den rug, hetgeen deze, hij wist zelf niet waarom,
als iets bijna krenkends onderging.
Aan tafel bleef dat onuitgesprokene, die zekere gedwongenheid tusschen de mannen
voortbestaan. Ook leek het Huib soms wel even, of zijn gastheer er op lette, hoe hij
en Til elkander aankeken. Hij verbeeldde zich dat natuurlijk maar, het was belachelijk,
zoo zei hij zich dan dadelijk; hoe kwam hij toch tegenwoordig weer aan die zotte
pedanterie! Maar meermalen in stem of toon van Frederiks, als hij sprak tegen hem,
trof hem nog iets anders, iets van bitterheid of gemaakte geringschatting. Alsof Otto
jaloersch op hem was - ja! - idioot! Maar zóó scheen het toch! Gelukkige kerel,
noemde hij Huib herhaaldelijk, maar sprak over diens werk met een lichtelijk
kleineerende belangstelling, alsof het iets gold, dat wel aardig was, maar van veel
minder gehalte dan het zijne bijvoorbeeld, het zijne, dat zoo'n uiterst subtiele, delicate
behandeling vereischte, zoo'n zéér bizondere stemming. Poëzie naast proza, nietwaar?
Tot zijn vrouw sprekende bleef Frederiks zich zeldzaam gelijk: hooghartig, kalm
hatelijk, met iets beschermend toegeeflijks, nu en dan een weinig martelaarachtig.
Zonder haar bepaald grievende dingen te zeggen, behandelde hij Til als een dom en
onmondig kind, waar hij nu eenmaal mee was opgescheept, lachte goedig-minachtend
om haar gezegden, die hij ook wel eens corrigeerde, dan weer kwasi prijzend
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herhaalde, Huib aanziende, met een spottende intonatie. Zij werd er meer en meer
verlegen onder, verward en blozend, versprak zich nu ook herhaaldelijk - waar Otto
schaterend om lachte - kreeg ten slotte tranen in de oogen. Maar eensklaps,
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terwijl ze zich weer met zoo'n schokje rechtop zette, flitste 't haar over de tong: ‘Alsof
jij je nooit eens verspreekt of iets doms zegt! Zooals laatst nog, toen meneer Kloos
hier was en je zoo akelig vleierig en buigerig deed!’
‘Vrouwtje, kalm wat alsjeblieft, hè,’ zei Frederiks, koud en hoog terechtwijzend.
‘Kalm wat alsjeblieft!? Waarom kalm wat alsjeblieft?’ wond zij zich sidderend
op. ‘Denk je soms dat ik me maar altijd door jou laat plagen en als een kind
behandelen!’ En eensklaps opstuivende, gooide ze haar servet van zich af, stampte
een paar maal den grond in machtelooze drift en holde de kamer uit.
‘O zoo!.... Hebben we de poppen weer aan het dansen! Je weet niet hoe zenuwachtig
dat menschje tegenwoordig zijn kan,’ zei Frederiks, kwasi kalm en hoog, maar hij
had een kleur gekregen en de ergernis gloeide in zijn oogen.
Huib gaf geen antwoord. Een oogenblik dacht hij er over, nu ook eens fel tegen
Frederiks uit te varen, hem te zeggen dat het absoluut niet te pas kwam, zooals hij
zijn vrouw trakteerde, in het bijzijn nog wel van een gast! Maar hij voelde, dat hun
verhouding dit niet toeliet, dat zwijgen bij deze pijnlijke situatie zijn eenige houding
was. Het zou toch ook, waarschijnlijk, ten slotte op háár hoofd terug komen!
Na een korte poos van grommend gepruttel, hoofd- en lijf-schudden stond ook
Otto op. ‘Excuseer even!’ Hij liep de kamer uit. En Huib wachtte. Een doffe
triestigheid lag in zijn borst. Vagelijk zag hij ze plotseling voor zich, al de
moeilijkheden voor Til, waarin hij zelf ook betrokken zou zijn, maar al te zeer
waarschijnlijk.... Hij kon toch maar niet doen, als begreep hij niet.... en als voelde
hij zelf ten slotte ook niet, dat.... Verdomde gedachten! Grabbelend wreef hij zich 't
warme voorhoofd.
Maar feitelijk gauwer dan hij gedacht had, kwamen Otto en Til weer binnen. ‘Zie
zoo!’ zei Frederiks lachende - maar hij leek nu wel zéér pijnlijk en schaamtevol
verlegen - ‘wij hebben weer vrede gesloten, nie-waar Til?.... Ziezoo! Hèhè!’ En hij
wreef zich kwasi vergenoegd in de handen. ‘Laten we maar weer gauw gaan zitten!
Huib, ouwe jongen, je neemt niet kwalijk, hè? Dat zijn zoo van die dingen bij
getrouwde menschen! Zal je ook nog wel'is merken! Ja-ja, je mot er ook ééns aan
gelooven! Kom, drink 'is uit intusschen! En jij ook, Til, toe, een enkel glas wijn!....
Vooruit nou maar, zal je goed doen!’
Zwijgend was 't vrouwtje gaan zitten. Minder verlegen dan haar man scheen ze
nu; uitte geen woord van excuus tot den gast. Ze nam het glas en dronk. Weer merkte
Huib dat vastberadene in haar op, dat hem 's middags al bevreemd had.
Na de koffie en het cognacje - waarop Otto had aangedrongen - zoo vroeg als 't
maar eenigszins ging, trok Huib zich terug. Hij had nog een en ander te doen op zijn
kamer, zei hij. Brieven te schrijven. Maar nog op straat klankte Tils ingehouden
smartelijke afscheidsgroet in hem na, voelde hij haar krampigen handdruk en zàg hij
ze voor zich, de groote, diepdonkere oogen, die brandden en baden: Help me toch!
Laat me niet in de steek!....

XVI.
Blééf hij nu toch eigenlijk niet altijd dezelfde, was 't niet zóó met hem gegaan sinds
hij bewust begon te denken? Zoo vroeg Huib zich af, wanneer hij zijn best deed zich
te bezinnen, lang en diep, op den aard van zijn verhouding tot Mathilde Frederiks.
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Hoe moeilijk viel hem dat immers nog altijd, logisch, geregeld en doelmatig over
zijn leven na te denken, over zijn woorden, zijn daden en houdingen, ernstig te
overwegen, of dit het wijste zou zijn of dát het verstandigste! Af dwaalden zijn
gedachten, telkens weer, naar de voorstellingen zijner verbeelding, de rustelooze!
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O, tóch slaagde hij ten slotte wel, zij het met groote inspanning. Maar als 't er op
aankwam, scheen hij 't álles weer vergeten, gedroeg hij zich, telkens opnieuw, naar
de impuls van 't oogenblik, de dan sterkst in hem levende, en deed ook dikwijls
precies het tegenovergestelde van wat hij zich, nadenkend, als het beste, het
verstandigste had voorgehouden. Dus was ook zeker wel het zijne zulk een zwak of
slap karakter, was hij zelf zoo'n ‘zwakkeling’ of ‘slappeling’ als men aan sommige
fransche schrijvers van de laatste tijden, als men thans ook aan den Hagenaar Couperus
verweet, in hun romans te hebben opgevoerd en opgevijzeld. Waarschijnlijk, hoogst
waarschijnlijk! En toch.... toch was daar altijd in zijn binnenste een driftige stem,
die dat tegensprak, die hem zei dat hij nooit anders dóen, maar hij ook nooit anders
w i l l e n zou, dat zijn verstandige gedachten als levensrichtsnoer misleidend en
onbruikbaar waren, zijn onbedachte ingevingen daarentegen doorgaans juist, uit
dieper oorzaken opwellend en in hun gegevolgen ook dieper bevredigend. In
godsnaam, hij moest het zich dan maar getroosten, nooit een verstandig, degelijk
man te worden, geen vast en onwankelbaar karakter, want met die stem in zijn
binnenste wilde hij vrede houden, en dat kon nu eenmaal alléén wanneer hij handelde
gelijk hem van daaruit geraden, hem bevolen werd somtijds!
Onverstandig, ondoordacht, zwak en roekeloos moest het zonder twijfel heeten,
dat Huib, ondanks alles wat hem nu wel duidelijk was geworden van Tils
huwelijksleven en van haar vriendschap voor hem, duidelijk ook uit zijn eigen
bewogenheden, bij de Frederiksen blééf verkeeren. Maar het ging eenvoudig niet
anders! Hij kon het niet van zich verkrijgen, die arme, lieve, in ijdelheid en
teleurstelling verdrukte en gesmade vrouw - die nu ook eenmaal zijn vriendin was!
- aan haar lot over te laten, niet te voldoen aan haar bescheiden, maar in zoo
aandoenlijk verlangen, uitgeproken verwachtingen van hem. Hij had het immers al
beproefd, hardnekkig, heel den afgeloopen zomer; neen-neen, het ging niet meer, zij
leed er te zeer onder, zij leefde te veel op hem en kon zijn steun niet ontberen....
Tegelijk vaak, wanneer zulke gedachten bij hem opkwamen, voelde hij zich warm
en onrustig worden van zekere schaamte, innerlijke verlegenheid, hoonde en
beschimpte hij zich in zijn ziel om hetgeen hij daar duidelijk voor mooipraterij,
gehuichel, schijnheiligheid hoorde uitmaken. Hij begreep het toch immers best, dat
het volstrekt niet enkel ideale vriendschap, loutere sympathie was - o, al die vage
fraaie woorden! - 't geen hem verbond met Til, dat het in elk geval, wanneer hun
omgang, zooals tot nog toe, steeds inniger werd, op heel iets anders uitloopen moest!
Wat paaide hij zich dan met zijn mooie gepraat! Hij was een man van zes-en-twintig,
zij een knappe, nóg jongere vrouw - en avant dan toch, kerel! Néém wat je krijgen
kunt en zeur daar niet zoo over!.... Nochtans met den gloed van dat schaamtegevoel
nog in zijn gezicht, en terwijl hij 't zich duivels-duidelijk verbeeldde, hoe 't nu verder
wel gaan zou met hem en Til, steeg telkens de zekerheid tot zijn bewustzijn, dat hij....
nu ja, wel op een heel bizondere wijze van haar hield, maar toch niet eigenlijk verliefd
op haar was. Zúlk een krachtige drang, dié bestendige onrust, dat verbijsterend
verlangen - o, hij had het alles immers al herhaaldelijk zelf gekend, het in boeken
nageleefd, het van anderen gezien en begrepen, en neen-neen, zóó was het niet in
hem, wanneer hij dacht aan Til! Hij voelde zich gevleid door haar uitverkiezing, hij
had medelijden met haar - diep ontroerd en belangstellend medelijden soms - en ja,
er was nog meer: bewondering voor haar sterk idealisme, haar lief vrouwelijke
fierheid, genegenheid en bewondering voor haar
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uiterlijk ook, haar stem, haar gansche slanke, teedere wezen. Door iets moois en
sterks aan haar gehecht voelde hij zich, en zeker zou het hem heel bitter vallen, haar
omgang te moeten missen, verwend als hij was door haar fijne innigheden, haar
exquis begrip, haar zachte troost, haar bijna moederlijke koestering. Maar
verliefdheid? De verheerlijking en de begeerte, in één gloed van extase vereenigd?..
O ja, wanneer hij tegenover haar stond, haar blikte in die groote, donkere, die haast
ál te groote oogen, - iets spelonkigs, iets grot-achtig dieps hadden ze - en wanneer
dan haar vochtig weeke mond hem zoo dicht nabijkwam, dat hij de warmte van haar
adem voelde - en trouwens niet die mond en die oogen alléén, maar álles te zamen:
de strakke glanzigheid van haar voorhoofd, de doffe gloeiingen aan haar wangen,
kin en hals - wanneer gansch het smeedig gereede van haar lieve, soepele vrouwelijf
hem als een lichte dronkenschap naar 't hoofd steeg, dan, ja dan begeerde hij haar,
och natuurlijk, zooals hij immers ook andere, zooals hij al zoo véle vrouwen had
begeerd!.... Stil, er was tóch een geruststelling in die gedachte! Want m i s s c h i e n
toch kon ééns zijn liefdevolle gehechtheid inéénvloeien met die natuurlijke, die
gezonde begeerte en zoo alles ten slotte nog heelemaal goed en heerlijk worden!....
Als dát eens gebeurde....! Tallooze moeilijkheden zouden er zijn, maar hij zou ze
alle overwinnen, ze tellen voor niets! En alles zou in blinkende schoonheid einden,
in schoonheid en geluk!....
Maar nu was het zóó nog niet....
Toch, dit stond vast, van haar aflaten was onmogelijk. Heel zijn wezen kwam daar
tegen op. Er gebeurde dan wat er gebeuren moest, die grievende teleurstelling, dat
groote verdriet kon hij haar niet aandoen. 't Zou haar ondergang beteekenen misschien.
Zijn zelfverwerping in elk geval!
En áls het nu toch eens zóó bleek te zijn - God! Het kón toch! - als het hem nu
toch eens eindlijk wenkte, het geluk!.... Dat wat voor hem nog niet bestaan had!....
Wisten zij het later nog wel een van beiden, wat het voor altijd beslissende moment
tusschen hen was geweest? En waarin het had bestaan? Was het een blik geweest,
een volle, teedere blik van háár, beantwoord door een even vollen, even teederen en
vasten, van hem? Wanneer voor het eerst had zij schuchter, trillend, hem den wang
geboden tot een welkomst-, of was het een afscheidszoen? Wanneer, de eerste maal,
kusten zij elkander zooals alleen gelieven kussen, wanneer had hij haar tegen zich
aangetrokken in niet langer weerstaanbare, supreme verteedering, en had haar mond,
hunkerend als een kind naar de moederborst, den zijnen gezocht? Neen, zij wisten
het niet meer. Het was zoo geleidelijk gegaan, langs de wegen der groeiende innigheid,
met handdrukken die vaster, blikken die langer werden. Al wel-eens, in geheime
overgave, leunde zij zachtjes tegen hem aan. O en dan hun stemklanken, de toon van
hun gesprekken, hoe had de bewogenheid ervan, de innigheid van het geluid hen
beiden soms doen glimlachen - en huiveren tegelijk!
Huib, in dien winter, bezweek haast onder zijn werk. Te veel in-eens had hij
ondernomen. Hoofdschuddend, bezorgd, hem toch niet willende weerstreven, hem
ontziend uit waardeering, bewondering, liet zijn oudwordende patroon hem maar
begaan. En toch wilde hij ook dien anderen grooten arbeid geen oogenblik loslaten,
zijn roman. Arbeid trouwens, die ook hem niet losliet, hem obsedeerde, hem inspande,
tot óverspannens toe. Hij moest wel; ook dát moest hij wel: schrijven, en het
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geschrevene veranderen, en overschrijven, en wéér veranderen, avond na avond en
vaak tot laat in den nacht. Maar dikwijls, midden
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onder dat werk, was hij even naar Til geloopen; hij kon het niet meer laten; haar
bewondering, haar dankbaarheid, haar koestering, te verleidelijk was het alles. Al
begreep zij ten slotte toch nooit heelemaal: wat hij eigenlijk wilde, zijn artistieke
idee, hoe goed begreep ze hem toch in zijn vervoeringen, zijn twijfelingen, zijn
koortsige hoop en zijn bijna wanhoop. Wat een lieve dingen zei ze dan vaak - en wat
een nare verzweeg ze. En als hij moe was, zóó dood-op van moeheid, dat hij liever
in 't geheel niet praatte, hoe hartelijk ontving ze hem dan, hoe voorzichtig brachten
haar stille, zoekende woordjes en zachte aanrakingen hem er dan toe, het even bij
haar uit te snikken, hoe kalmeerde, troostte, bemoedigde hem dan haar warme, zoo
innig vertrouwlijke stem.
Haar man ging meestal 's avonds, nog laat soms, uit, alleen, naar vrienden in
koffiehuizen, gelijk hij voorgaf ten minste, praten over kunstzaken of politiek,
litteratuur, tooneel. Aan een groot tooneelwerk was hij bezig tegenwoordig, en dit
vereischte - zoo had hij zijn vrouw gezegd - dat hij aldoor in actie bleef, in 't volle
leven, met drukke gesprekken....
Zoo ook op een avond - dien zouden ze later den eersten noemen, ofschoon ze 't
toen nog niet zoo voelden, maar meer als de natuurlijke voortzetting van immers al
zoo lang ontstane innigheden - op een avond dat Huib, die van vermoeidheid haast
geen woorden vinden kon, vóór haar neerzat, het hoofd in de handen en met de
ellebogen steunend op zijn knieën, starende als in moeitevolle berusting naar iets dat
hem, onbereikbaar, verscheen, toen was ze opgestaan en hem over het hoofd gaan
streelen, met zoo teedere zachtheid, als raakte zij iets heiligs aan, dat haar toch
vertrouwd was - toen had hij die hand moeten grijpen en er lange zoenen op gedrukt
in plotselinge, dankbare overgave. ‘Schat, o schat,’ had hij gemurmeld, ‘wat is het
heerlijk, zoo gestreeld te worden door een vrouwehand, de jouwe, de jouwe!’ En
toen had ze gelachen, zalig even gelachen, en zijn hoofd opgetild en het tegen haar
borst aan gelegd en zoo, oog in oog, hadden ze 't beleefd, het moment, van wel
allerdiepste en innigste samenzijn. En ja, van dat uur af was wel alles beslist geweest,
althans voor Huibs gevoel. Til wist het, naar ze hem later zei, al zooveel langer....
Toch was zij nog niet eigenlijk zijn maîtresse geworden. Zoover kwam het met hun
omhelzingen nog niet. Een vreemde schuchterheid hield hun bewegingen zoowel als
hun woorden terug; ook over een scheiding van Otto had Huib, een paar maanden
na dien eersten avond, nog niet met Til gesproken. Zelfs voelde hij het nog aldoor
niet als ontwijfelbaar, dat zij de noodzakelijkheid daarvan beseffen zou. Een
noodzakelijkheid, waarvan hij voor zich intusschen zeer hartgrondig overtuigd was.
Het kon niet ánders meer. Verliefdheid of niet, daar ging het nu niet meer over, zijn
noodlot wilde het zoo. Een zwak karakter? Heel goed. Hij was er dan toch maar de
man niet naar om iets half te doen.
Medelijden met Otto leek gelukkig overbodig. Huib wist het nu wel - al repten Til
en hij daar tot nog toe geen woord samen over, ja al werd, of ook zij daarvan 't juiste
vermoeden had, hem nog steeds niet duidelijk - Frederiks had zijn vrouw nooit
eigenlijk liefgehad. Getrouwd in een voorbijgaande neiging, in de vage verwachting
misschien van iets dat hij zelf niet begreep - levensdilettant die hij altijd geweest was
- had hij zijn leven met haar zelfs geen half jaar rein kunnen houden. Ook kende
Huib Otto's ideeën daaromtrent: deze delicate jonge dichter, als vele van zijn tijden soortgenooten, meende dat het voor een man met zijn gaven en talenten eenvoudig
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niet aanging, zoo-maar burgerlijk-weg met één en dezelfde vrouw te blijven leven.
Een gelukkig huwelijk
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was nu eenmaal iets onmogelijks, ja belachelijks. Maar dat het daarom nog lang niet
vast stond, dat Otto zou willen scheiden, begreep Huib ook. Vrij zeker leek het hem
zelfs, dat hij hevig spektakel zou maken! A la bonne heure, dát's nog het minste
misschien, lachte, en schrijnde 't in hem tegelijk.
De zomer naderde alweer; in een Meinacht was het, dat Huib, op de achterkamer
waar hij nog altijd woonde, met bonkend hoofd en klamme handen, de laatste, korte,
zinnetjes aan zijn eersten roman schreef. Toen hij de pen had neergegooid, leunde
hij achterover in zijn stoel en staarde als blind voor zich uit. De beteekenis van het
moment drong nog niet tot hem door, en dat merkte hij zelf. Zijn beenen en armen
waren kil en stijf, zijn slapen klopten en gloeiden, met doffe pijn. Toch, eindelijk,
langzaam en moeilijk, stond hij op, voelde een lichte duizeligheid, bijna misselijkheid.
Hij wierp een raam open en werd oogenblikkelijk getroffen en geboeid door de
plechtige nachtstilte daar tusschen de donkere huizen. Als iets nieuws genoot hij
haar, deze ernstige, weidsche stilte. Zwart zwegen de steenen muren en alle vensters
schaduwden gedoofd. Toen blikte hij naar boven en zag een aantal sterren, ver en
koel, twinkelend tegen het zwarte en duizel-diepe dat daarboven stond - het was zijn
eigen plekje hemel, zijn sterren, hij herkende ze, het waren zijn stille vrienden van
zooveel nachten. En hij glimlachte naar hen op. Hoevele malen had hij ze daar zien
staan, terwijl hij nog altijd niet klaar was, nog altijd niet klaar met zijn groote boek.
Nu lag het daar dan, gereed, af, eindlijk àf!
En een diepe ontroering greep hem aan, een plotselinge bevrediging en groote
dankbaarheid. Dat hij dit toch had mogen bereiken! Hij besefte 't nu: dit was een
oogenblik van beteekenis in zijn leven. Hij zou er dikwijls aan terugdenken. Nu
begon alles: zijn ‘loopbaan’ als schrijver - ja, en ook zijn liefdeleven, tháns zou het
ontbloeien! Hij had het zich vast voorgenomen: eerst nog mijn roman af, en dan dát!
Het klaar-zijn van zijn roman zou hem het noodige zelf-gevoel, krachtsgevoel geven.
Deed het dat nu? Ja! Ja! Het was àf en het was goed, hij voelde dat het goed was en
geslaagd, een mooi stuk werk. Dát had hij dan toch in elk geval gemaakt! Nu kon
hem eigenlijk niets meer gebeuren, nu kon hij wel doodgaan desnoods, hij had zich
éénmaal uitgesproken. Maar hij zou niet doodgaan, neen-neen, hij zou en wou niet
doodgaan, integendeel, hij wou ook zijn leven nu gaan af-maken, sterk, trotsch; met
zijn tanden op elkander zou hij doorzetten nu. Haha! Hij was hij! Huib Hoogland,
de schrijver!
Even tastte hij naar zijn voorhoofd, voelende wel hoe overspannen hij was, maar
toch.... maar toch....! Hij zag het alles wel helder in nu. Zijn leven begon. Zijn
groote.... verantwoordelijkheid.... Daar huiverde plotseling iets in hem, heel diep.
Het was als had hij aangevoeld, in éénen, als een vreemde, schrikwekkende ijlte,
nieuwe teleurstellingen, nieuwe smart....
Zijn lieve roman, waar hij zoo vaak tegen gefoeterd had, gevloekt - o, wat had hij
hem nu lief! Nu hij weg zou gaan, nu hij hem verloren had. Want 't was waar, hij lag
daar nog, maar toch had hij hem al verloren, zou hij weg-gaan, was hij àf, dat is:
v o o r b i j . Nu kwamen alléén nog: de gevolgen. De openbaarheid, de bekendheid,
de opmerkingen, de lof misschien, de spotlach zeer zeker, de critiek....
Maar kom, nonsens, hij moest niet sentimenteel worden. ‘Nicht raisonniren.’
Aanvaarden wat je begonnen bent! D i t was het moment waarnaar hij verlangd had,
zooveel maanden, bijna jaren! Zijn boek was af - af - àf!
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Exit Doortje, zijn roman-meisje....
Den volgenden dag al bracht hij zijn
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manuscript aan Noordzij, wiens tijdschrift thans bestond. Een tijdschrift als een ander;
het volgde den Nieuwen Gids, het was het eerste dat dadelijk was gaan meevaren,
in 't zog van den ijsbreker! Tachtig wint het waarachtig, zeiden algemeen de
kameraden.
Zeer vriendelijk en belangstellend toonde Noordzij zich. Mooi, hoor, mooi, Huib
had dus woord gehouden. Dat gebeurde niet veel! Een roman, de meesten bleven er
in steken. En zeker, zeker, hij kon nog in het tweede halfjaar, voortreflijk, prachtig!
De trouw en de degelijkheid zelf, als altijd, zoo prees ook plaaglustige Fietje hem.
Onverstoorbaar, zelfs door de teederste min! En zij schaterde. ‘Nou maar, hoor, lief
ben je toch! Een snoes, ziedaar! God-god, hoe is 't mogelijk!’ Lang en luidruchtig
lachte zij, en klopte hem op den rug, en kreeg er tranen van in de oogen. Noordzij
meesmuilde mee.
En 't was een paar avonden later, dat Huib bij Til zat. Om niet, als anders altijd, vóór
elf uur weg te gaan. Hij had er het vrouwtje toe overreed: samen zouden ze afwachten
Otto's thuiskomst. Huib wou nu praten. Op de kleine sofa zaten ze, dicht naast elkaar
geschoven; Huib hield Tils hand in de zijne gedrukt, maar ze zoenden weinig; dit
was geen oogenblik voor liefde-genot. Frederiks' huis en meubels stonden vijandig
dreigend om Hoogland heen. Bijwijlen rechtte hij zich en Til snikte bevend, zocht
veiligheid tegen zijn forsche lijf aan. Bang was ze, bang voor 't geen komen zou.
Al wat Huib zei had ze goed gevonden, o ja! God! Oneindig beter dan goed!
Heerlijk, heerlijk! Het ging niet langer zóó, dat voelde ze net als hij. En eigenlijk
wist hij niet eens nog, Huib.... neen-neen, ze kon niet álles vertellen; hij zou te
woedend worden, 't gesprek onmogelijk.... O zaligheid, zaligheid zou het zijn - als
het werkelijk kón! - Huibs vrouw.... altijd bij hem....! Maar verschrikkelijk wat hun
nu allemaal te doen stond, te doen en te verdragen, dit eerste vooral, 't beslissende
gesprek met Otto. Haast niet in te denken! Hoe zou hij zijn? God, als hij nu toch eens
niet wou, niet wou! Je kon elkaar niet dwingen! Hij hield zoo van plagen, kon zoo
koppig zijn ook, haar tot nog toe altijd door het leven en de menschen verwende
man. Als hij nu toch eens beleedigend werd of Huib te lijf wou!
Ze zei het, drukkend haar gezicht voorover tegen zijn arm aan. Maar Huib lachte,
smalend, wat geforceerd. Geen nood, hoor! Zoo dapper zou hij plotseling niet blijken.
Toch, telkens weer huiverde Til en boog zich voorover, of langs Huib heen, lei haar
hoofd in zijn handen, en ze vroeg, vroeg nogmaals, of het nu toch maar niet beter
zou zijn, dat ze nu nog niet.... dat zij bijvoorbeeld eerst eens alleen met Otto.... ja,
zouden ze het nog maar niet wat uitstellen? Otto, als hij 's avonds thuis kwam, zoo
laat.... o Huib wist niet, hij kon dan vaak zoo opgewonden zijn, gemonteerd door
drinken, praten....
Maar Huib weigerde, kort, bijna norsch - haar aarzeling maakte hem wrevelig nú moest het gebeuren. En zelf wou hij het zeggen, niet haar er voor laten opdraaien.
Waar was nu haar vastberadenheid? Hij herkende zijn Til niet!
‘Ja maar, Huib,’ zei ze, en hief het was-bleeke gezicht met de groote oogen naar
hem op, staarde hem aan, doodelijk angstig. ‘Je weet niet hoe driftig hij zijn kan. Hij
heeft een revolver! Als hij jou nou toch eens....’
‘Och wat, kinderspeelgoed!’ Huib vatte haar aan, greep beide haar schouders, keek
haar recht en strak in de zwarte pupillen. En het was als schrok zij van dien blik, als
tastte, zocht ze smartelijk naar iets daarin - dat er niet was.... Ook hij huiverde nu.
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Maar hij vermande zich onmiddellijk. ‘Ik kan het niet langer harden, Til, m'n zenuwen
zijn kapot, ik wil een beslissing nu!’.... ‘Heb je....’ begon
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ze aarzelig ‘heb je mij dan werkelijk zoo lief....?’ Toen sloot Huib even zijn oogen.
Maar hij opende ze terstond weer, drong zijn mond tot een glimlach, en fluisterde,
terwijl hij haar recht bleef aanzien: ‘Ja! ja! Ik heb je lief! Ik wil je bij me hebben! Ik
kan niet langer buiten je! Ik wil je niet langer laten, hier, bij die man, die....’ Zij rilde
hevig, sloeg de oogen neer: ‘O God, Huib, ik ben zoo bang!’
‘Til,’ fluisterde hij met aandrang. ‘Til! Kijk me aan, toe.’ Zij deed het en weer zag
hij dat smartelijke in haar oogen, haar mond. ‘Til, w i l je dan niet.... w i l je niet
gelukkig worden?’
‘Ja!.... ja!....’ Haar lichaam schokte van 't beven; zij bracht haar zakdoekje aan
haar mond, beet er op. ‘Ja.... ja.... ik wil wel, ik wil wel.... als ik.... als ik....’ En weer
liet ze zich zakken langs Huibs lijf tot op zijn dijen en snikte het uit: ‘Als ik maar
kán, Huib, o God! Als ik maar kan!’
Toen was er een poosje stilte. Niets dan haar snikken. Huib streelde en klopte haar
op rug en schouders, machinaal bijna. Want zijn gedachten gingen ver in de toekomst.
Verwondering, bitterheid.... iets bijna als wanhoop wrangde in zijn hart.
Tegen eenen, plotseling, in de nachtlijke stilte, gestommel in de gang, kopergerinkel
van de ketting die op de voordeur werd gelegd; natuurlijk, geen idee kon Otto hebben
dat er nu nog bezoek.... Dán zeker had hij hoed en jas van Huib zien hangen, want
snelle stappen kwamen aan, en wijd werd de deur geopend. Daar stond Frederiks,
correct en keurig gekleed als altijd, in zijn modieuse zwarte vleugeljas; de hooge
hoed een weinig schuin op den grooten, kortgeknipten en gladgeschoren kop.
‘Wàt!? Jij nog hier? How is that?’ riep hij kwasi-joviaal, maar 't klonk koud en
onaangenaam.
Huib was opgestaan. ‘Ja, Otto, ik ben er nog en Til is ook nog op, zooals je ziet.
Wij willen met je praten,’ zei hij ernstig, beheerscht, een beetje gedempt toch en
moeilijk.
‘Praten? Wat dàn? Wat heb je?’ vroeg Frederiks hard en wenkbrauwfronsend nu.
Op zijn vrouw scheen hij heel niet te letten. Til bukte zich, over haar schoot, sloeg
de handen voor 't gezicht.
Elk aan een kant van de tafel stonden de mannen nu; de gaslamp, iets boven hun
hoofden, scheen fel op hun strakke gezichten.
‘Begrijp je 't niet?’ vroeg Huib, wat norscher dan zijn wil was. ‘Je houdt niet meer
van je vrouw, Otto, al lang niet meer, en jij bent voor haar.... langzamerhand.... zoo
nog niet bepaald onverschillig....’
‘Goddome-nog-toe, kerel, wat wil jij? Hoe durf je!.... Nee, dat is.... Houden jelie
't soms met elkaar? Is dat het eindresultaat van al je verdomde gesmoes de laatste
tijd? Zeg het dan maar dadelijk, zeg het dan maar! En donder mijn huis dan uit,
allebei, alsjeblieft, vooruit, dadelijk!’
‘Kalm! Kalm! Hou je bedaard!’ barstte ook Huib thans uit. ‘Met schelden en
schreeuwen bereik je niets. Ja, Otto, Til en ik houden van elkaar. Dat je dat al niet
lang hebt gemerkt, bewijst hoe weinig je meer let op je vrouw. Zij stelt je voor te
scheiden.’
‘Zij stelt je voor? Zij stelt je voor! Vent, waar bemoei jij je mee? Laat ze zelf haar
mond dan opendoen. Maar zij zegt niks.’ Op Til toestuivend en haar bij een arm
grijpend, schudde hij haar heen en weer en riep: ‘Kom! Vooruit! Wat heb jij te
beweren? Ben ik niet goed genoeg voor jou? Zeg op!’
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‘Otto!.... Au!’ riep angstig het vrouwtje.
En Huib: ‘Blijf van haar af! Onmiddellijk! Onmiddellijk zeg ik je! Of ik....!’
Frederiks liet los. Hij lachte hard en hoonend. ‘Welzoo! Huibje Hoogland als
vrouwenverleider! Dat heb je 'm fijn gelapt, jongelief! Huibje Hoogland met zijn
brave smoel, z'n idealistische principes!’
‘Och-wat, nonsens, nónsens! Mijn prin-
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cipes!.... Ik ben geen verleider, dat weet je heel goed!.... Maar 't gaat eenvoudig niet
langer zoo, je maakt je vrouw het leven onmogelijk, je sart haar, je behandelt haar
met de grootste minachting. Nog vanmiddag....!’
‘Jawel, jawel! Zeg me nou maar liever één ding: hoe lang houden jelie 't al samen?’
‘Wij houden het volstrekt niet samen, niet wat jij zoo noemt tenminste, wij weten
wel al een paar maanden dat we... elkaar liefhebben, maar....’
‘Och! Verrek toch!.... Wat heb ik eig'lijk met al jouw mooie praatjes... Néé, hoor,
néé, ik wil niet! Ik stem niet toe in een scheiding, ik hoef het niet te doen en ik doe
het ook niet. Ga m'n deur uit, jij! En kom er nooit meer in. Versta je, nóóit meer! We
zullen toch'is zien wie hier baas is, Godverd....!’
‘O natuurlijk,’ zei nu Huib op zijn beurt wat smalend. ‘Je hebt volkomen het recht
me de deur uit te zetten, me je huis te ontzeggen. Ik zal dadelijk gaan. Maar, Otto,
luister eerst nog even. Maak ook je eigen leven niet tot een hel, zooals je 't háár leven
doet. Wat heb je er aan? Denk je soms dat je op die manier ooit nog geluk zult kunnen
vinden? Met een vrouw die niet meer van je houdt, die van een ander houdt? Wat
voor leven zal dat zijn, denk je er in! Je bent toch ook een schrijver, iemand met
verbeeldingskracht en psychologisch inzicht. Til en ik zullen natuurlijk alles doen
om bij elkaar te komen, om elkaar te zien. Je kunt je vrouw toch niet opsluiten! Maak
je toch niet belachelijk, kerel! Zoek je geluk liever.... waar het te vinden is! Til houdt
nu eenmaal niet meer van je, en ik mag je dat zoo wreed, zoo ronduit zeggen, omdat
je zelf immers.... ook al lang niet meer van háár houdt.... je onbemind voelt, en....’
Nu had Huib de goede snaar getroffen. ‘Wàt? Ik?!.... Och!’ Otto's gansche houding
veranderde; het was als zakte hij in elkaar, langzaam; op een stoel bij de tafel zonk
hij neer, zijn gezicht in zijn handen. ‘Wie heeft ooit van mij gehouden! Wie heeft
ooit, óóit, iets van mij begrepen! Van mij! Och!.... Wie ik ben, wie ik eigenlijk ben!
Wat er leeft in mij, wat er smeult en vuurt in mij.... Wie zal het er uit weten te halen!’
Theatraal greep hij zich in de borst. Snikte dan opnieuw in zijn handen, lamentabel.
Huib keek naar Til. Hij had haar bemoedigend willen toeknikken, want hij voelde:
nu waren zij op den goeden weg. Maar zij richtte zich niet naar hem op. Ook zij
huilde in haar handen, haar zakdoek. Even persten zich zijn lippen op elkaar en hij
blikte van Til naar Otto, van Otto naar Til. Leek het nu waarachtig niet of hij een
bare duivel was, die, tusschen die twee getreden, hun geluk had verwoest? Dan
schokte hij zijn schouders, trad op Otto toe, lei een hand op zijn schouder. ‘Frederiks,
kerel,’ begon hij.
Maar die hand werd afgeschud. ‘Verrek, och verrek toch!’ barstte Otto uit, zonder
opkijken. ‘Ga toch weg! Wat doe je hier nog langer? Ik wil nu eenmaal niet, zeg ik
je, ik doe het eenvoudig niet! En als ik niet wil, dan gebeurt er niets van!....’
‘Geloof je dat nu werkelijk?.... Wil je dan ook voor jezelf geen geluk meer, niets?
Je klaagt dat Til je niet begrijpt! Je niet ziet in je grootheid. Welnu, zoek je dan een
vrouw die dat wel doet, die....’
Nu hief Til het hoofd op en schudde het naar Huib met een smeekenden blik. En
Huib schaamde zich, eigen wreedheid gevoelend. Otto, een elleboog vooruit over
tafel schuivend, liet zijn hoofd er op neer vallen en huilde luid-uit. Er was een
langdurig zwijgen.
Toen stond Til op en kwam zachtjes naar Huib toe. ‘Toe! Ga jij nou maar,’
fluisterde ze. ‘ga nou maar.... ik zal verder wel met hem....’
‘Maar als hij straks weer een woedebui krijgt,’ heesch fluisterde Huib terug.
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‘Nee-nee, dat zal hij nou niet meer.... Ga nou maar gerust.... Laat mij nu maar
verder....’ Zij stak een hand uit, die hij greep en drukte.
Toen ging Huib. Maar vóór hij de voordeur dichtsloeg luisterde hij nog even, adem
ingehouden, en hoorde Otto opgillen, smartelijk: ‘O Til, Til.... Jij!... God-o-God!’
En hij begreep dat nu de echte tragiek wel voor goed voorbij, de gespeelde begonnen
was. Geen zier echts was er ook immers aan dien heelen kerel, dien delicaten
woord-artiest, dien kwasi-dichter! Maar toch, een onbescheidenheid zou het zijn,
zelfs voor hem, daar nog langer bij te blijven. Je moest een vrouw zijn om een man
te ontzien, óók terwijl hij comedie speelt! Til zou 't wel rooien. Toen, biddend in zijn
binnenste voor Til, liep hij snel naar zijn kamer.
Hij merkte zijn opluchting. Het was voorbij, dat tenminste gebeurd! Toch, nee,
gelukkig voelde hij zich niet. Het leek hem nu alles zoo leelijk, zoo knoeierig leelijk!
O, hij voelde wel dat hij zou slagen! Maar wat beteekende dat eigenlijk - te slagen!
Op zijn kamer gekomen, ging hij aan zijn tafel zitten, zette zijn ellebogen er op,
zijn vuisten tegen zijn jukbeenderen. ‘Waarom - waarom - waarom doe ik het
allemaal!’ mompelde hij voor zich uit. ‘En toch wil ik het, toch wil ik het! Toch kan
het niet anders!.... O, ik, ik.... onhandige bliksem.... ik, Don Quichotte!’
(Slot volgt.)

De ontmoeting,
door Karel Wasch.
De veranda van een hotel-pension aan den strandboulevard eener kleine badplaats.
Een fijn-stille avond in Mei. Het strand is verlaten. Onder den nog wit-doorwaasden
voorjaarsblauwen hemel ligt de zee uit te ruischen en haar vervloeiende
geluidsrillingen vervullen de lucht als ijle vlagen van geur. - De twee zitten tegenover
elkaar aan een tafeltje. Zij is een vrouw van nauwelijks dertig, gracieus, wat bleek,
met donkere oogen, die fel-peilend kunnen zijn, somber van hartstocht doorgloed,
doch ook stil-verwijd in hoog begrijpend meebeleven. Hij is een dertiger met
welverzorgden jongen bruinen baard, forschen rechten neus en klare oogen, soms
vreemd peinzensdroef. Hij draagt het hoofd wat schuin, als in luistering of intuïtieve
speuring even gebogen. Ze hebben eenige jaren geleden, toen ze beiden reeds
getrouwd waren, een liefdesverhouding met elkander gehad. Na de vrij-bruuske
breuk zagen zij elkaar niet meer. Zij is tot stilling van haar door allerlei oorzaken
geschokte zenuwen naar de kleine badplaats gekomen en vertoeft alleen in het
hotel-pension, terwijl hij woont in een naburige provinciestad en vaak in den
vooravond dwaalt langs het strand. - De ontmoeting was een volstrekt-onverwachte.
Hij keerde terug van een korte wandeling en bij het vluchtig-nieuwsgierig bekijken
der vroege gast trof hem opeens de herkenningsschok, werd hij - onder het toewenden
van háár blik - teruggestuwd in dàt: het onvoorbereidherlevend verleden. Hij wilde
doorloopen met simpelen groet, doch voelde, hoe zijn gelaat te veel van de oude
belangstelling verried en weifelde, terwijl zij gelijkelijk-ontroerd de koele
beheersching miste om hem tot een beleefdheidshouding te nopen. Er was een
toenadering van zijn zijde, een half-onbewust uitnoodigend gebaar van haar kant en
reeds betrad hij de veranda. - De inleidende woorden zijn gewisseld, over en weer

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

hebben de tastende voorloopige vragen plaats gehad. Een zwijgen is ingetreden, ze
vermeien zich in het elkaar aanzien, tusschen hen dwaalt de glimlach eener
verstandhouding, waarvan zij den omvang nog slechts vaag kunnen aanvoelen.
Zij. Wat zijn wij beiden veranderd.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

132
H i j . Een oogenblik geleden dacht ik bijna hetzelfde. Nu geloof ik, dat wij alleen
onze vroegere verhouding anders zijn gaan zien.
Z i j . Neen. Het is meer. Althans bij jou. Zelfs je uiterlijk toont een groot verschil
met vroeger. (Als hij half-onwillekeurig met de hand langs zijn baard strijkt). Niet
alleen door je baard, al heeft die er deel aan.
H i j . Waarin ligt dat?
Z i j . (zonder ontwijken) Ik kan het op dit moment nog niet precies zeggen. Het
komt wel in den loop van ons gesprek. Bovendien weet je het zelf toch ook!
H i j . Zeker. Maar ik wou het graag toetsen aan wat jij er van zeggen zou. (Ze
knikt begrijpend). Ik heb vaak naar een gesprek als dit verlangd. En in gedachte
menig onderhoud met je gevoerd.
Z i j . Met welke uitkomst?
H i j . Met verschillende. Tenminste niet met één bepaalde. Of het zou deze moeten
geweest zijn, dat ik tenslotte géén reden meer zag om de absolute verwijdering te
doen voortduren. (Als zij blijft zwijgen). Maar waarom vroeg je ernaar?
Z i j . Om dezelfde reden als jij zooeven. Ik wou ook toetsen. (Hij beziet haar met
lichten twijfel). Zoo i s het. Je mag er geen uitdaging in zien. Dat is voorbij.
H i j . Ben je moe?
Z i j . Niet zooals je meent. Ik heb alleen de waardeloosheid ingezien van dingen,
waaraan ik vroeger hechtte.
H i j . Toch niet zonder een dieper waardeering te hebben gevonden voor enkele
dingen, die je vroeger waardeloos achtte of als vanzelfsprekend aanvaardde.
Z i j . Natuurlijk. Evenals jij. (Hij ziet haar even-verrast aan. Een stilte. Dan:)
H i j . Het is toch merkwaardig, dat w i j nu hier zitten en algemeenheden zeggen
over elkaars levenshouding.
Z i j (zonder scherpte of ontrafelings-raffinement). Terwijl wij vroeger het
strengst-persoonlijke daarin trachtten op te sporen. Ja. Toch gevoel ik dit verband
als volkomen logisch.
H i j . Ik ook. En zelfs als noodzakelijk. (Zijn gedachten dwalen weg en hij wendt
het hoofd van haar af, starend over de zee. Er komt een gedachte in hem op, die hij
wegdringt. Doch zij keert. Opnieuw onderdrukt hij haar. En wederom tevergeefs.
Eindelijk spreekt hij het zich-herhalende zinnetje uit niet zonder lichte verwondering
over zichzelf, wat iets schuchters geeft aan zijn toon) Ik heb een kind.
Z i j (gedempt een weinig). Dat wist ik. Het is mij verteld.
H i j (verlicht door haar eenvoudig aanvaarden). Ik begrijp zelf niet, waarom ik
je dat opeens zei.
Z i j (met nauw-merkbaren glimlach). Ik wel. Je voelt de behoefte je uit te spreken.
Er is nu geen onbegrepen zoeken meer in je. Dus kom je er toe de geestelijke
steunpunten te noemen, waarop je leven van tegenwoordig rust.
H i j (getroffen). Je hebt gelijk. (Zwijgen).
Z i j . Het is een jongen, nietwaar?
H i j . Ja. Bijna twee jaar is hij nu. Ik wandel overdag met hem, zooveel ik kan.
Z i j . Je voert zeker al gesprekken ook met je zoon?
H i j . Voorzoover het gaat.
Z i j . Het moet vooral voor jou wel belangwekkend zijn, de ontwikkelingsgang
van die kinderziel te bestudeeren. Het is een tweede z e l f , waaraan je de ontplooiïng
haast objectief kunt meemaken.
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H i j (argeloos). Ja. En toch is mijn aandacht daarop nooit zoo gespannen, als je
nu denkt. Ik voel mij eenvoudig aan den jongen gebonden door het diepst van mijn
wezen. Maar ik wil hem niets als evangelie opleggen. Zelfs dát niet. Want als hij 't
niet later zelf begrijpt en ook zoo voelt, was het waardeloos voor hem....
Z i j . En daarmee voor jou?
H i j . Neen. Voor mij blijft het, ondanks alles. Bovendien vormt die jongen den
schakel tusschen.... Anne en mij. Hij is als het ware het zoenoffer. Zij had altijd
intuïtief gevoeld, wat er tusschen òns ge-
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weest is. En natuurlijk heb ik dit later door bekentenissen aangevuld.... Er zijn geen
scènes geweest. Ze heeft mij geen verwijten willen doen. En zelfs is er geen verkoeling
of verwijdering door ontstaan, maar alleen de schrijning, dat ik iets in haar had
geknakt, dat ze van haar vertrouwen in mij had ingeboet.... Zoo leefden wij voort,
schijnbaar met de intimiteit van vroeger, maar toch met het besef van een verandering.
Ik had iets goed te maken, wat ik door geen uiterlijk middel kon doen. (Hij spreekt
in een verteedering). Door het kind is dat vanzelf gebeurd. Anne voelt zich heel sterk
moeder en in haar dankbaarheid om het moederschap en ons hernieuwd verband is
het andere ondergegaan....
Z i j . Het bevreemdt mij niet, dat je nu zoo voelt. Je hebt zelfs niet gemerkt, dat
ik je antwoord u i t l o k t e . Ik wou weten, of je je werkelijk in iets gegeven had, of
dat je bij een verfijnde zelfontleding was blijven stilstaan. (Hij ziet haar aan met
verwondering, die echter spoedig overgaat in begrijpend aanvaarden). Je verwondering
is begrijpelijk. Voor jou was die twijfel er nooit. Wat je nu bewust weet, voelde je
vroeger intuïtief. En ik had gelijk toen ik je eens zei, dat je alléén haar liefhad en niet
mij.... Je moet vooral niet denken, dat hier een verwijt in ligt. Het is mij enkel een
voldoening het nu zoo, met jou samen, rustig en klaar te kunnen overschouwen.
H i j (na zwijgen). Ik heb het mezelf later meer dan eens verweten, dat ik verlangens
in je had opgewekt, die ik niet bevredigen kon.
Z i j . Het was anders wel niet noodig, met m i j medelijden te hebben. Ik wist wat
ik deed.
H i j . Het was ook geen medelijden. Maar het vernederend besef je een teleurstelling
te hebben gebracht.
Z i j . Je voelde dus je zelf overspannen, geforceerd te hebben.
H i j . Ja.
Z i j . En dát hinderde je.
H i j . Omdat ik met het andere een dieper verband zag verloren gaan, dat behouden
had kunnen blijven. En omdat ik een steeds grooter vertroebeling teweegbracht.
Z i j . Met andere woorden: je haalde de sferen dooreen. Je kon niet tegelijkertijd
zuiver het verband met je vrouw bewaren èn dat met mij. Het eene schaadde het
andere. Er moest een oplossing komen en derhalve offerde je het ééne, het
minst-beteekenende, op.
H i j . Dat kon niet anders, omdat de vertroebeling te ver gegaan was. Maar het
verlangen, naar wat ik moest opgeven, blééf.
Z i j (zachter). Vergis je je daarin nu niet. Zeg je dit niet maar alleen onder den
indruk van ons weerzien? Of als uiting van het eeuwig verlangen in ieder mensch
naar de essence van het bestaan of het leven in een diepere laag, dan waarin hij zich
juist bevindt?
H i j (ook gedempter sprekend). Zie eens, Enna, ik heb mij natuurlijk afgevraagd,
herhaaldelijk, in de meest uiteenloopende stemmingen, wát mij toch aan je bond. Ik
heb mijzelf daarbij niet gespaard. En ik trachtte tot de minste nobele beweegredenen
toe bloot te leggen om alles te kunnen overzien.... Er was veel ijdelheid in. Het
streelde mijn eigenliefde indruk gemaakt te hebben op een vrouw als jij. Dan was er
zinnelijkheid, die bij jou een verfijnde bevrediging vond of scherper gezegd: het
verlangen andere sexueele aandoeningen te ondergaan dan de.... gewone, die ik door
mijn vrouw onderging. En onder alles lag een drang naar ervaren, een behoefte om
dingen van de liefde, die mij nog vreemd waren, te leeren kennen....
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Z i j (die hem rustig-aandachtig gevolgd heeft). Ik geloof, dat je laatste omschrijving
het dichtst bij de waarheid kòmt. Je behoeft jezelf niet nadrukkelijk van ijdelheid of
perversiteit te beschuldigen. Je wilde eenvoudig van mij lééren....
H i j . Maar wat ik ‘leerde,’ was niet
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hetgeen ik zocht. Wat ik van je verlangd had vroeg ik je niet. Omdat ik destijds nog
niet zuiver wist, wat ik wilde....
Z i j . Mag ik je een vraag stellen: wat bedoel je eigenlijk met die doorgaande
zelfbeschuldiging? Voel je je daartoe tegenover mij genoodzaakt?
H i j . Ja. Ik heb afrekening gehouden met het verleden. Dat kan ik niet verzwijgen.
Z i j . Ik kon het anders ook wel vermoeden....
H i j . Maar je licht in den aard ervan vergissen. Je kon denken, dat ik in dit gesprek
behagen vond om onze ‘herinnering.’ Uit een soort zwakheid dus. Wat juist n i e t
het geval is.... Ik héb er een tijdlang naar gestreefd het verleden volkomen af te
sluiten. Ik wilde de gedachte aan jou stelselmatig onderdrukken en het gebeurde tot
de kleinstmogelijke proporties terug brengen of tot verkeerde neigingen in mijzelf,
die ik uit moest roeien. Dat mislukte. Als ik met een zekere minachtende
onverschilligheid met Anne over je gesproken had, voelde ik soms een hevig
verlangen naar je opkomen. Of in oogenblikken van intimiteit, als ik wou denken:
‘nu ben ik toch volkomen gelukkig,’ rees er een herinneringsbeeld op aan jou en
bedierf mijn stemming. Ik moest aan je denken.... ja, het is niet anders te zeggen..
met liefde. Soms heb ik dat tot een zekere romantische extase opgedreven. Ik zag
dan het verband met Anne als het gewone, de liefde-van-alle-dag en het dróómen
over jou leek mij een hoog geestelijk bezit vér daarboven. Natuurlijk is dat alles in
evenwicht geraakt en er is de overtuiging in mij overgebleven, dat wij alleen ons
verband misbruikt hebben. En ook de zekerheid, dat ik het nu anders zou weten,
wanneer het mij vergund mocht zijn het te herstellen....
Z i j (licht, schoon vrij van spot). En hoe zou onze verhouding dan moeten wezen?
H i j . Vrij van het sexueele, een vriendschap, maar zoo diepgaand mogelijk. Geen
banaal uitwisselen van stemmingsbizonderheden of bekentenissen. Maar een pogen
elkaar zoo fel mogelijk te begrijpen. Wederzijds. Met niets-ontziende openheid of
eerlijkheid. En niet met de bedoeling een kort zelfvergeten te vinden, maar om onze
waarachtige verlangens onvertroebeld te zien. Wij zouden dan ook géén ontmoetingen
meer forceeren, maar die alleen doen plaatshebben....
Z i j (invallend). Zooals nu....
H i j (dankbaar voor haar snelle begrijpen). Ja. (Zwijgen).
Z i j (met schertsenden ondertoon, die echter den ernst van haar bedoelen niet in
twijfel doet komen). Een scherpbelijnd, maar veelomvattend program. En geloof je,
dat wij daaraan zouden kunnen voldoen?
H i j (achteruitleunend in zijn stoel, met rustigen nadruk). Het is een resultaat van
nadenken. Maar niet in dien zin, dat ik er v e r l a n g e n s door tot klaarheid zou
brengen. Ik gaf je eenvoudig de omschrijving van ons dieper verband, zooals dit,
ondanks alles, i s b l i j v e n b e s t a a n .
Z i j (ziet hem diep in de oogen en wendt dan het hoofd af. Zwijgend luistert zij
naar het klimmen van den vloed, terwijl haar blik peinzend dwaalt door de zich
verdichtende schemering. Eindelijk:) Moet ik dit nu begrijpen als de erkenning, dat
in den diepsten grond je vrouw iets onbevredigd in je laat?
H i j . Neen. Tusschen vroeger en nu is dit groote verschil: toén bande ik steeds
het denken aan haar om zuiverder te kunnen opgaan in het samenzijn met jou, nu
voel ik je dit alles te kunnen zeggen zonder haar in iets te kort te doen. Ik zal natuurlijk
ook met haar spreken over de ontmoeting.
Z i j . Waarmee je haar ongetwijfeld pijn zult doen....
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H i j . Dat kan ik niet aannemen. Ze zal nu geen terughouding in mij voelen, geen
opzettelijk verbergen van détails, als waartoe ik vroeger genoodzaakt was....
Z i j . Het is mogelijk, dat zij de noodzakelijkheid van ons onderhoud niet aan-
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vaardt, zooals jij dit blijkt te doen.
H i j . Dan overtuig ik haar daarvan.
Z i j . En als je dat mislukt.
H i j . Dat zou alleen kunnen, wanneer ik zelf ging inzien, mij vergist te hebben.
Z i j . En is dat zóó onmogelijk?
H i j . Ja, dat is buitengesloten. (Stilte).
Z i j . Er is inderdaad een groot verschil met vroeger. Je intellectueele speurzin heb
je niet verloren, maar nu ben je niet meer het slachtoffer van je drang naar ervaren.
Je volgt een vaste leiding. Vroeger kon ik je maar al te gemakkelijk van koers doen
veranderen. Je begreep de waarde van je zelf nog niet. Nu wel. Je ziet, dat je geluk
ligt bij je vrouw en je kind, maar dat je voor de ontwikkeling van je geest bovendien
noodig hebt een vriendin, een geestelijk gelijkgestemde. En wat je vroeger met veel
te groote inspanning niet kon bereiken, merk je nu voor de hand liggen....
H i j (met warmte). Terwijl er ook van gelijkwaardige uitwisseling sprake kan
zijn. Vroeger kon ik hoogstens nemen. Nu ook teruggeven, omdat ik niet van je
eischen wil en niets in je onderdrukken wil, maar eenvoudig tracht alles van je te
doorvoelen, omdat jij het bent, jij, de andere van d i t verband....
Z i j . Herinner je je, dat wij hiervan een aanvoeling hebben gehad? Dien avond,
waarop je witte seringen voor mij had meegebracht. Wij waren toen in een vreemde
stemming. En ik zei je toen nog: voor hetgeen wij willen, zijn wij eigenlijk beiden
te jong....
H i j . Ja.... En wil je me nu ook zeggen, hoe je over mij gedacht hebt in den tijd
van onze scheiding?
Z i j . Ik zal het trachten.... Je hebt straks over ‘teleurstelling’ gesproken. Maar
misschien heb je toch niet precies kunnen ontleden, waarin mijn désillusie lag. Dat
wil ik je zeggen. Maar je mag er géén verwijt in zien en géén provocatie. Ook voor
mij i s dit: voorbij.... Ik heb altijd begrepen, dat de band tusschen jou en je vrouw
losser was dan tusschen mij en Ru: Ik zag dat jij je tegenover haar gemakkelijk dingen
veroorloofde, die mij ten opzichte van Ru heel wat scrupules kostten. Ik verborg die
voor je. Ik merkte ook niet, dat ze van beteekenis voor je waren..... Ik dacht, dat jou
houding voortkwam uit een verschil in geestelijke structuur. Ik hield je voor een
man, die in alle bewustheid zoo intens mogelijk wil leven en zich niet ontziet om uit
het eene verband aan te vullen, wat hem in het andere ontbrak. Ik geloofde nooit, dat
je een hevige passie voor mij had opgevat of zou kunnen opvatten. Maar wel, dat je
mij toch behoefde en om mij streed, terwijl ik weten wou, of ik daardoor kon worden
meegesleept..... Dat gebeurde, want je fijne intuïtie deed je een tijdlang zoo reageeren,
als ik het wenschte en ik meende dus mijn vermoeden bevestigd te zien.... Toen
moest ik langzamerhand ondervinden, dat ik mij toch vergist had, ik zag je het
slachtoffer van zelfbedrog en.... (Zij houdt in).
H i j . Hoe dacht je over mij, of nam ik geen plaats meer in je denkleven in? Was
ik herinnering zonder meer voor je?
Z i j . In 't begin dacht ik over je met weerzin. Ik verdiepte mij opzettelijk niet meer
in het voorbijgegane. Later is dat veranderd. Ik kon een zeker medelijden met je
voelen en nog later begreep ik, dat je verlangens verkeerd gericht waren geweest....
Ook moest ik erkennen, dat er toch in vele opzichten gelijkwaardigheid tusschen ons
moest bestaan, want anders had je mij nooit zoover k u n n e n meeslepen....
H i j . En heb je ooit naar een ontmoeting verlangd?
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Z i j . Soms. Maar dan met gevoelens, die ik nu niet omschrijven wil. En ook heb
ik mij niet zoo vaak met je beziggehouden, als jij met mij. Het ging bij mij met vrij
groote tusschenpoozen, maar dan acuter, heviger.
H i j . Ik had meer te doorworstelen....
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Maar erken je nu ook, dat hetgeen ik zei over ons dieper verband waar is.
Z i j . In hoofdzaak wel, maar alleen dóór deze ontmoeting. Niet als jij a priori....
Dus blijft het mogelijk, dat een andere ontmoeting mij alles weer anders zou doen
zien.
H i j . Wanneer je daarmee bedoelt, dat nu alle o p z e t uit onze verhouding weg
is, gevoel ik het evenzoo.... (Zij knikt bevestigend.) Weet Ru alles?
Z i j . In groote lijnen, ja. Niet in elk détail.
H i j . Heeft het hem geschokt?
Z i j (na zelfonderzoek). Anders dan je vrouw, voorzoover ik uit je mededeelingen
begrepen heb. Hij weet, dat hij strijden moet om mijn innerlijk. Hij doet het ook, al
valt het hem soms zwaar. Natuurlijk was zijn jalouzie opgewekt, door wat hij merkte
van ons. Dit bevocht hij in zichzelf. En alleen mijn pertinente bekentenis heeft een
felle uitbarsting veroorzaakt. (Zij spreekt moeilijk) Spaar mij het ophalen van de
détails....
H i j (terwijl golvingen van een allengs stijgende ontroering gaan door zijn stem).
Laat je hem nu nog strijden om je innerlijk?
Z i j (wat-bevreemd, ook iets moe). Neen. Ook dat is voorbij.
H i j . Dan is het goed.
Z i j (met een mislukkende poging tot scherts). Wil je mij gaan onderrichten?
H i j (al-bewogener). Ik sta niet als vroeger onverschillig tegenover hem. Ook in
z i j n toestand moest ik mij vaak indenken. En daarbij schaamde ik mij soms.
Z i j . Je was toch hoogstens voor een deel verantwoordelijk?
H i j . Dat was meer dan voldoende.... (Zij vermijden elkaar aan te zien. De avond
wordt vol. Een stilte duurt, waarin beiden gevoelen, dat het ‘gesprek’ uit is en toch
het belangrijkste van hun onderhoud nog moet worden uitgesproken). Ik kan je haast
niet meer zien....
Z i j (maakt een vage beweging tot antwoord. Dan:) Wij moeten voorzichtig zijn,
dat deze omgeving ons niet te diep beïnvloedt. (Er is geen overtuiging in haar
gezegde).
H i j (met ontroering-doorhuiverde stem). Nu is je laatste twijfel weg. (Zij buigt
het hoofd. Hernieuwde stilte. Dan zegt hij zeer zacht, teeder, zonder eenige troebeling
van hartstocht). Nu zou ik je kunnen kussen. (Zij sluit even de oogen, doch herneemt
zich en geeft hem, met vertrouwendstil gebaar, heur hand. Eenige oogenblikken
verwijlen ze zoo: het is of door die aanraking hun geheimste verlangens ineenvloeien.
Tot ze beiden in dezelfde tijdflits de samenbinding verbreken).
Z i j (nauw-hoorbaar). Ik geloof weer aan je....
H i j (ver). Ik voel weer die vreemde pijn, dat alles-overvleugelend verlangen,
hetzelfde van dien avond.... Nu weet ik, wat het is.... (Hij moet even afbreken). Het
is géén.... (hij houdt in). Het is de eeuwigheid, die ons doorgolft.... (met geheimen
nadruk). Wij zouden, als wij beiden vrij waren op een avond als deze, kunnen gaan
loopen, zonder veel te spreken, ver weg, zóóver, dat er geen terugkeer meer mogelijk
was.... (Zij huivert. Er breekt iets. Beiden merken een terugkeer tot de realiteit, die
een lichte weerzin doet opkomen. Hij staat op. Het bewustzijn van het nabije afscheid
verdiept onmiddelijk weer hun gevoelens. Er is kracht en verlangen in hun handdruk,
een bijna-weemoedige teederheid in hun afscheidswoord. Hij gaat heen zonder
omzien. Zij blijft staren in het goud-doortrilde avonddonker. Even is er traanschittering
in haar oog. Een gedachtestem, voor haar besef luid als een uitgesproken woord, vat
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haar zelfbeschouwing samen: ‘Ik ben toch wél moe.’ Dan begint een nieuw peinzen.
Ze verheft zich, werktuigelijk, onwikkelt zich het hoofd met een dunnen doek en
verlaat de veranda, het strand overgaande tot aan den zoom van de zee).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

137

Storm,
door Willem de Wijk.
De storm, de storm, die ruige tyran,
blaast uit de gulden luchters
van het hemelsche portaal
en zwaait de bleeke nachttoorts
door de godenzaal.
Hoort hem gieren!
Hoort hem fluiten
over 't lage land!
Hoort hem tieren
in het want
van de hulpelooze schuiten!
Knersetandend valt hij aan
om de dorpen
op te slorpen.
Alle klokken galmen.
In de rieten schuur
knitteren de halmen
en het dolle vuur
tuimelt op een belt neer
en de wind, onstuimig veldheer,
met gescheurde vaân
voert zijn krijgers aan.
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Woedend breekt hij los
in het machtelooze bosch,
dat de toppen dreunen.
De oude molen zwaait alarm,
de gebinten steunen.
Bij den dronken galm der klokken
zijn de dorpers opgetrokken
naar dit vreeslijk feest,
doch de storm, die ze'op wil slokken,
grijpt de vrouwen in de rokken,
brullend als een beest.
Ziet ze spart'len, al die dwergen!
Deze reus láat zich niet tergen.
Dorpers, dorpers, wilt u bergen,
want hij grijpt u bij den strot,
wringt uw adem uit,
dansend als een zot
om de kostbre buit.
De storm, de storm, de prachtig trotsche storm,
dol van tyrannie,
viert zijn hoogste vreugden uit
in een luide' orgie.
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Kroniek.
Boekbespreking.
M. Scharten-Antink, Angelina's Huwelijk, Nederlandsche Bibliotheek,
Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1918.
Een zacht-weemoedige vertelling, zeer bedaard en op gedempten toon gedaan, van
gesmoorde liefde - teederheid die zich niet uit kon leven. Of moet ik zeggen: zich
niet uit te leven dorst? Ik weet het niet. Het is alles zoo betrekkelijk. Niet durven is
gebrek aan moed... soms, maar vaak ook gebrek aan brutaliteit. Schroom en vrees
zijn niet hetzelfde. Ook geloof ik, dat het er niet op aankomt hier. De vertelling is
voortreflijk. Ook wanneer Angelina en Tito elkaar in de armen gezonken waren, dan
zou daar zonder twijfel een even voortreflijke vertelling van te maken zijn geweest.
Dat een aldus verloopend verhaal noodzakelijk banaler zou moeten zijn, is natuurlijk
volstrekt onjuist. Laat staan kleiner, geringer - of, om welke reden ook, van minder
waarde. De heer Scharten - die in den Gids schreef over In Boudier Bakker's
S p i e g e l t j e - zal wel begrijpen, waarom ik mij een oogenblik in deze kwestie
verdiep. - Een oogen blik; langer is heusch onnoodig. - En wie Schartens artikel in
den Gids heeft gelezen, zal dit mede wel begrijpen.
De vertelling van mevrouw Scharten-Antink is zooals zij is, en zoo is zij
voortreflijk. Wij aanvaarden haar waarheid en begrijpen haar waarde, ook wanneer
wij aan haar ‘realistische kracht’ zouden twijfelen. Ik zie ze allen duidelijk voor mij:
Angelina, Enrico, Tito, Zaccaria, zooals mevrouw Scharten ze gegeven heeft. Waarom
zou mevrouw Scharten gehouden zijn, alleen werkelijk bestaande, laat ik liever
zeggen: werkelijk veel voorkomende menschen in haar novellen te geven? Waarom
zou zij niet eens fantaseeren? Waarom zou zij geen menschfiguren onderstellen,
wanneer haar dat te pas komt om een levensgevoel te beschrijven? Mogen wij dan
géénerlei menschelijke handelingen, of gesprekken, beschrijven, of deze moeten z.g.
‘uit het leven zijn gegrepen’? Waarom?
Ik ben nooit in Italië geweest. Ik ken het italiaansche volk niet. Toch is het nu
eenmaal zoo: ik twijfel of onder het italiaansche volk dikwijls voorvallen zal, dat
wat voorviel tusschen Angelina en Tito en Enrico. Ik betwijfel of er vele zulke
kieschvoelende en ingetogen lieden rondloopen tusschen de kleuren van dat land,
die mij nooit anders dan fel en vurig zijn afgeschilderd. Zelfs Enrico, de brute minnaar,
toont zich een meester in de zelfbeheersching - en in den gedempten toon van
mevrouw Scharten's verhaal is dit zonder twijfel even uitnemend als noodzakelijk.
Maar ik... ik twijfel, of er veel Enrico's zijn. Echter geef ik mij er tevens wèl
rekenschap van, dat deze twijfel met de schoonheid van dit weemoedige verhaal
niets te maken heeft.
De heer Scharten gelooft, dat verhalen met een inhoud als deze novelle bezit d.w.z. verhalen van menschen die niet toegeven aan hun hartstochtelijke neigingen,
menschen die zich beheerschen, en zoodoende ons allen een goed voorbeeld geven
- in de prozaverhaalkunst het allermodernste zijn, of zullen worden. Het is zeer wel
mogelijk. Waarom zou, ná de vele verhalen waarin van verleidingen en echtbreuken
voorkwam, nu niet eens een aantal verhalen het licht zien, waarin de menschen hun
hartstochten beheerschen? Er is, misschien ook in zulke dingen, een zekere strooming,
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een zekere... mode mogelijk. Is het erg oneerbiedig te spreken van mode in zaken
van geest en moraal? Een mode is een modus, een zekere maat en wijze van doen
gedurende zeker tijdperk.
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Maar iets vreemds is dít. Terwijl de heer Scharten zegt: daar gaan wij nu naar toe,
dat is het modernste, vroeg ik, bij de lezing van mevrouw Scharten's voortreflijke
novelle, mijzelven af: hoe ken ik dien toon zoo goed; waar en wanneer heb ik dit
soort verhalen, in dezen geest, nog méér gelezen? En toen kwamen mij, in dit verband,
allerlei zéér oude, min of meer klassieke vertellingen in het geheugen. Wel verre van
aan een nieuwe mode, of, wil men: strooming, moreele of moralistische strooming
te denken, vergeleek ik ‘Angelina's Huwelijk’ met die mij - min of meer vaag - voor
den geest zwevende vertellingen, die uit een zacht-romantischen,
lieflijk-sentimenteel-romantischen tijd schenen te stammen. En toen zeide ik in mij
zelf: Ja, daar lijkt het op. Maar ook, een oogenblik later: Hoe zuiver is dit, in die
oude soort, hoe bevrijd van sentimentaliteit, hoe hoog en fijn, en ik concludeerde,
dat mevrouw Scharten's novelle mij voorkwam, voorname, klassieke kunst te zijn;
diep besefte ik mijn verplichting om, wanneer ik over dit boekje schreef, vooral niet
zuinig om te gaan met mijn lof en hoogachting.
En toch... Ja lezer, er is een ‘en toch!’ Maar het is wel zeer moeilijk ze nader aan te
duiden, zulke ‘en toch's’.
Het beste kan ik het, geloof ik, zeggen op deze wijze: Margo Antink (toen nog
niet mevrouw Scharten) heeft eens een diep kleurig, een fel en gloeiend boek
geschreven: ‘Catharina’ geheeten. Ik meen wel stellig te mogen verklaren, dat dit,
nu al wat oude boek van haar, in litteraire feilloosheid verre ten achter staat bij
A n g e l i n a ' s H u w e l i j k . Doch ik houd - o, als ge mij dát vraagt! - ik hóud
oneindig meer, nog altijd, van dat verrukkelijke boek C a t h a r i n a , en als het
mevrouw Scharten morgen-aan-den-dag in den zin mocht komen, een misschien niet
gering deel van haar litteraire voortreflijkheden met één forschen ruk overboord te
gooien en weer eens in oude felheid en levensvreugde zoo'n jong-hartstochtelijk
boek als C a t h a r i n a te schrijven - hoe zou ik juichen, hoe zou ik haar tóejuichen!
H.R.

Lita de Ranitz, Als de droom in droom vergaat, Amst. Maatschappij voor
Goede en Goedkoope Lectuur, 1918.
Alweer Italië! En waarlijk - Scharten krijgt gelijk! - alweer een liefde tusschen twee
waarvan de ééne getrouwd is, een liefde dus die niet m á g , die alleen in ‘zonde’ tot
vollen bloei zou kunnen geraken, in zonde en.... Unannehmlichkeiten. Reden waarom
de gelieven er van afzien....
Couperus, Wagenvoort, Scharten-Antink, Lita de Ranitz.... wordt Italië óók een
mode? Het is het al lang, zal men zeggen, en denken o.a. aan Vosmaer. Italië is het
schoone land der schoonheid, Italië geeft distinctie. Hollanders zijn zoo stomp en
plomp, Italianen zoo geestig en bevallig. In de hollandsche mistigheid komt zoo veel
plompe hartstocht voor, in de klare italiaansche sfeer schijnt ook de ongracelijkheid
van onbeheerschte hartstocht-uitleving zoo scherp en klaar gezien te worden.
Ja, maar.... wat is er eigenlijk italiaansch aan het boekje van Lita de Ranitz? Van
het italiaansche volk is hier maar zeer zelden sprake. Dit verhaal speelt in hotels, die,
misschien, ja, even goed in München of Petrograd hadden kunnen staan. 't Is waar,
Agnes Seghers, de zeer hollandsche heldin van dit verhaal, trekt er nog al eens op
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uit met haar Baedeker en zij snuffelt in boeken over kunsthistorie, die de historie
van Italië is.
Er zou, naar aanleiding van dit romannetje, iets te schrijven zijn over distinctie
vergeleken met voornaamheid. Als de droom in droom vergaat...., dat klinkt u al
dadelijk zoo zacht en zangerig toe, nietwaar? Dat is alles behalve bruut, daar is
distinctie in. En die is ook in den geheelen aanpak.... pardon voor dit te forsche
woord!.... in de gehandschoende aanvatting, en in de schrijfwijze. Mejonkvrouw de
Ranitz is on-
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tegenzeggelijk een tip-top lady. Toch is haar boek, toch zijn haar stijl, haar woord,
haar heele verhaal n í e t voornaam. Beheersching is, misschien, altijd min of meer
gedistingeerd, maar voornaam wordt zij pas, wanneer er iets sterks te beheerschen
valt. Een kracht is voornaamheid. Agnes Seghers en Jaap.... ja, ziet u, als die twee
elkaar zoo welgezinde menschen nu eens werkelijk ménschen geweest waren,
menschen vol leven, warmte, temperament, en als zij dan tóch.... dan tóch.... van
elkaar hadden afgezien.... O ja dán....!
Maar er is heelemaal geen kwestie van zoo iets voornaams in het boekje van Lita
de Ranitz.
Dit boekje is, laat ik niet zeggen: grog (mijn hemel! in zulk gezelschap!) laat ik
zeggen: limonade van Vosmaer. Vosmaer was de stroop en Lita de Ranitz' vlotte
woordenvloed is het water. Het heele romannetje trouwens heeft het air uit 1860 of
'70 te stammen. Let op de citaten als motto's aangewend. Let ook op de citaten (uit
Kingsley o.a.) n i e t als motto's aangewend. Let op het gedistingeerde, en zoozeer
leerzame, te pas brengen van kunsthistorische namen, kunsthistorische geleerdheid
en smaak. Let vooral ook op de gedistingeerde godvreezendheid, die nu en dan aan
den dag treedt. Menschen die zich zoo heelemaal niet aan God en Zijn gebod laten
gelegen liggen - grof volkje, niet waar?
(bl. 71) ‘Ze werd meer onbevangen (hm! w e r d m é é r onbevangen; mooi is
anders! H.R.) in haar dagelijkschen omgang met Jaap, trachtte door verdubbelde
toewijding te vergoeden, wat ze eenmaal onwillend hem misdaan had (n.l. door te
trouwen met een ander. H.R.) Ze vroeg zich zelfs af, of het niet een bijzondere leiding
der Voorzienigheid had kunnen zijn, die haar langs dezen weg in de gelegenheid
bracht, iets van hare vroegere tekortkoming aan hem goed te maken.
‘Maar omdat ze verdere vertrouwelijkheden met Jaap wilde vermijden, waarvan
hij allicht na z'n ziekte spijt kon hebben, begon ze hem meer voor te lezen.
‘Meestal koos ze korte eindjes uit verschillende boeken, die ieder een min of meer
afgerond geheel vormden, om z'n hoofd niet te vermoeien met te lang gedwongen
aandacht. Dit viel haar niet moeilijk, omdat ze steeds om zich heen had een keur van
haar lievelingsboeken, waarin ze de passages had aangestreept, die haar het meest
getroffen hadden (mooie, treffende “gedachten” natuurlijk! H.R.).
Dikwijls waren het ook boeken meegenomen in verband met haar reis, waarmee
ze haar persoonlijke indrukken aanvulde (Zeer verstandig! Ontbreekt de noodige
persoonlijkheid, dan komen de “indrukken” ook wel geheel pasklaar uit de boeken.
H.R.) Ze las hem voor uit St. François d'Assise, van Sabatier, de Fioretti, de Vita
Nuova. Ze had de gewoonte, wanneer ze dacht, dat het te lang werd of als ze meende
op te merken, dat het lezen hem vermoeide, het boek neer te leggen in haar schoot.
Dan vertelde ze hem wat er volgde, of illustreerde het gelezene met wat ze zelf gezien
en ondervonden had’.
Er is, geloof ik, tot nog toe maar één periode in de nederlandsche geschiedenis
geweest, waarin men zóó geschreven heeft. Zoo kalm en zoo damesachtig, zoo weeïg
slap en zoo onuitstaanbaar gedistingeerd.
Wilt ge nog een typisch stukje? Hier is de beschrijving van mevrouw Seghers'
kamer in een hotel: (bl. 81) ‘Het was een groote kamer, de gewitte muren hier en
daar behangen met oude stukken borduursel en zijden weefsels en gemeubeld met
dat amalgama van mooie antieke dingen, die in sommige Italiaansche hotels zoo
wonderlijk verdwaald schijnen. Agnes, verrukt met haar nieuwe omgeving, had in
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een ommezien (bravo! Herkent ge 't, lezer, dit ommezien? H.R.) met haar eigen
boeken, kussens en kleine bezittingen aan de kamer dat zeker iets van haar
persoonlijkheid weten mede te deelen, dat zoo sterk van haar uitging. Ze had ten
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slotte nog rozen gezet in een kruik van Perugiaansch aardewerk op de schrijftafel,
die de kamer rijk was en een groote tak gouden regen verdubbelde in den
Venetiaanschen spiegel z'n parelende bloesems’. Deze laatste woorden (na het
verschrikkelijke: die die de kamer rijk was) zijn waarlijk het eenige tamelijk goede
in deze geheele periode. Maar hoe vindt ge toch het ‘zeker iets van haar
persoonlijkheid’, dat ‘zoo sterk van haar uitging?’ Kan het machteloozer? Het ging
‘zoo sterk’ van haar heldin uit, dat ‘zekere iets’, maar Lita de Ranitz kon het toch
niet nader aanduiden.
Maar dat van dien gouden regen is niet kwaad, en zoo is er - o, ik merk het zoo
gaarne op, geloof mij toch, mejonkvrouw, gij die mij natuurlijk aanstonds hebt
gerangschikt onder de boosaardig-cynische, altijd maar afbrekende critici! - zoo is
er nog wel een en ander meer in deze eersteling. Waren wij de laatste jaren niet
verwend met zoo héél véél betere eerstelingen van jonge schrijfsters, ik zou er
misschien met meer vreugde gewag van maken. Maar nalaten wil ik in geen geval
te vermelden, dat in mijn exemplaar van Lita de Ranitz' romannetje op 3 of 4 plaatsen
potloodstrepen van ingenomenheid getuigen.
Den brief van Tilly (Jaap's vrouw) aan Agnes b.v., blz. 137 tot 140, vind ik
aardig-objectief geschreven. Maar in staat zijn drie of vier kleine stukjes, of aardige
halve zinnetjes, die zich even uit de eentonige vlakte der onbeduidendheid komen
verheffen, geenszins om aan dit proza de eerst noodige charme mee te deelen - en
het moet mij dan ook uit de pen, dat ik niet goed begrijp, hoe de heer Simons een
roman als deze in zijn serie (goede lectuur, hm!) opnemen kon, nog minder misschien
hoe dit verhaal, te voren, door de Redactie van G r o o t N e d e r l a n d is kunnen
worden aanvaard. Was die dubbele droom in den titel een zoo groote, poëtische
attractie?
H.R.

Elisabeth van Nieukerken, Een Liefde, Amsterdam, P.N. van Kampen &
Zoon, zonder jaartal.
Nog een schrijfster en nog een eersteling! En, gelukkig, een gansch andere dan die
van Lita de Ranitz. Veel minder vlot en gemakkelijk, veel stroever, ja soms bepaald
onaangenaam hoekig en horterig geschreven, maar met zooveel meer echten aanleg,
zoo veel meer feu sacré voor leven, liefde en litteratuur.
Een echt jong, onhandig eerstelingetje, een geitje van drie of vier dagen, dat malle
‘bokkesprongen’ maakt, soms bijna de sloot in springt en jammerlijk omkomt. Even
lachwekkend soms, en even aantrekkelijk.
Welk een gegevens heeft mejuffrouw van Nieukerken zich gekozen in haar
naieveteit en overmoed - twee prachtige eigenschappen intusschen, waarover ik u
niet gaarne zou laten lachen, lezer! Wanneer niet hier en daar in het boekje zelf
schrijversnamen genoemd waren, ja zelfs citaten aangebracht, zou men kunnen
meenen, dat deze jonge schrijfster nog absoluut niets gelezen had en maar zoo eens,
op een vrijen achtermiddag, aan een willekeurigen hoek begonnen was het leven te
beschrijven, in de vage hoop dan misschien wel, dat uit dit ordeloos geschrijf, als
vanzelf, een roman mocht groeien!
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Stel u voor: niet een jong meisje is de hoofdpersoon van mej. van Nieukerkens
roman. Neen, het is een jonge man, een student, en een zeer ingewikkeld karakter.
Decadent, met zeer zuivere, maar ook zeer troebele, bijna perverse neigingen. Een
ietwat ziekelijk jongmensch uit een z.g. goede, een waarschijnlijk langzaam
verwordende familie. En de ‘liefde’, die het boek zijn titel schonk, is die van een
zéér eenvoudig, zeer onschuldig, ja aanvankelijk wat preutsch jong meisje voor dit
lastige en gecompliceerde jonge-mensch. Liefde, welke, ondanks die soms haast
onverdraaglijke lastigheid, stijgt tot een hoogte van pieuse toewijding, onverklaarbaar
bijna voor ieder die niet weten zou, dat onschuldige jonge meisjes in hun
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liefde d é liefde plegen te aanbidden. Was Netty van roomsche familie geweest, zij
zou misschien non zijn geworden; nu zij niet roomsch is en zich toevallig wat verlieft
op den student Van Halbertsma, offert zij hém haar leven. Zoo onhandig, zoo zonder
eenig trachten naar compositie, zonder eenig trachten ook naar stijl, als dit romannetje
is geschreven, psychologisch is het lang niet voor de poes. En het aardige lijkt me,
dat dit psychologisch goede uit louter instinctieve noties, uit gevoel en onbewuste
opmerking is geboren, dat het ons zoo rauw en onopgesmukt, zoo zonder de minste
beredeneerdheid werd geboden. Vlugge, maar soms vrij scherpe notities voor een
roman, met wat onhandige woorden aaneengeregen, ziedaar ‘Een Liefde’ van
mejuffrouw van Nieukerken - die misschien niet of nauwelijks geweten heeft, dat
een zekere Lod. van Deijssel indertijd al een roman onder dezen zelfden titel had
uitgegeven. Misschien kon het haar ook niet schelen. Ik las dezer dagen iets over
een tentoonstelling van trancekunst. Welnu, dit romannetje schijnt soms ook in trance
geschreven, maar dan toch door een medium met veel litterairen aanleg.
Wel het merkwaardigst lijken mij mej. van Nieukerken's dialogen. Nooit heelemaal
slecht (ofschoon nu en dan wel verregaand onnoodig en onnoozel) zijn ze soms
rechtaf voortreffelijk. Maar wat ik vooral opmerkenswaardig vind, in een eersteling,
in de eersteling van een jong meisje vooral, is hun objectiefheid. Nietwaar? wij weten
het allen wel, in onze gesprekken zeggen wij doorgaans wat wij juist niet meenen,
of althans zeer zelden precies wat wij wèl meenen; en wat wij 't ergste meenen
verzwijgen we gewoonlijk. Maar in hoeveel (toch min of meer goede, ja zelfs min
of meer z.g. realistische) romans laat de schrijver zijn menschen wel degelijk precies
hun meening zeggen, zeer welsprekend vaak zelfs en zeer puntig. Niets daarvan bij
mejuffrouw van Nieukerken. Haar menschen in hun gesprekken, waarlijk, dit zijn
de hulpelooze halzen die ons omringen, de stumperds die wij zelven zijn! Zij praten,
maar 't lijkt waarachtig soms wel, naar 't woord van den ouden diplomaat, of het is
om hun gedachten te verbergen. Toch is het dat heelemaal niet - alleen: zij kúnnen
niet anders. Zij liegen, dikwijls om zich te verdedigen, om meer of anders te schijnen
dan zij zijn ook vaak, zij liegen - ook zonder het zelf te weten.
Dit bij zichzelf en haar medemenschen opgemerkt, en volkomen argeloos in haar
boek weergegeven te hebben, het is een stout stuk voor een jong meisje.
Overigens - och, is dit romannetje eigenlijk nog maar weinig of niets. Vol vraag- en
uitroepteekens staat mijn exemplaar. Het uitgeven van een boekje als dit kan geen
kwaad - knap dat mej. van Nieukerken het gedaan kreeg! - zij zal er veel door leeren.
Toch is er wel eenige kans dat zij zelve later.... er wat spijt van krijgt. Zij zal dan
gaan inzien misschien, wat zij van deze notities had kunnen maken, als zij daar nu
al het talent voor had bezeten: het schrijftalent, het compositietalent, den smaak...
ja, en de kennis, want mejuffrouw van Nieukerken moge bedenken: de litteratuur is
een groot gebouw, waaraan wij schrijvers elk ons steentje, ons pilaartje, ons venstertje
misschien mogen toevoegen. Maar daarbij dienen we toch wel precies te weten hoe
ver het bouwen al gevorderd is. Trachten moeten we o.a. niet over te doen, wat
anderen al beter gedaan hebben. Maar dat wat wij nieuw en sterken zuiver in ons
weten, dat moeten wij ook zoo sterk en zuiver mogelijk naar voren brengen. Een
beetje denken en ordenen is daarvoor wel noodig. Bokkesprongen zijn aardig, maar
zij moeten niet te lang duren. Ze af te leeren zonder tam te worden, de teekenen van
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onzen oorsprong te handhaven, ook na het verlies onzer wilde nest-haartjes - ziedaar
de kunst!
H.R.
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Thérèse van Duyl-Schwartze † 1852-1918
Thérèse van Duyl-Schwartze was een schilderes van zeer groote reputatie. Zij bezat
een gemakkelijkheid van toets, een zekerheid van kleur, een habiliteit om stof uit te
drukken, en de gave om nagenoeg immer de uiterlijke gelijkenis van een portret te
treffen.
Uitgerust met deze kwaliteiten, spreekt het vanzelf dat zij de portretschilderes par
excellence geworden is, zooals wij haar gekend hebben, de Lenbach, de Laslö in de
Hollandsche schilderswereld.

ZELFPORTRET DOOR THÉRÈSE VAN DUYL-SCHWARTZE,

1918.

Zij schilderde, zij het dan ook veelal met pastel, even vlot als deze beiden,
misschien wel evenveel ook, en dan is het niet te verwonderen dat de vaardigheid
iemand wel eens den baas wordt. Het is als zien wij dan, dat de kunstenaar voor ieder
nieuw portret niet staat als voor een nieuw probleem, dat hij moet oplossen, waarin
hij zich heeft te verdiepen, maar voor opgaven die hij wel kent, die hem vlug en
handig afgaan.
Dat hieraan een zeer groote studie en kennis van het metier-zelf moet voorafgaan
is buiten twijfel en wij bewonderen Thérèse van Duyl om de wijze waarop zij de
zijden robes, de kanten dassen, de paarlen halssnoeren, de rose wangetjes der kinderen
met pastel wist weer te geven.
Haar talent was er een van smaak en elegance; zij wist haar figuren te ‘poseeren’:
het waren steeds salonfähige portretten.
En ondanks veel tegenkanting van een opkomend schildersgeslacht heeft zij zich
door hare verbluffende vaardigheid weten te handhaven; men zag in haar steeds de
smaakvolle en terdege geroutineerde kunstenares, die door hare gaven respect
afdwong.
Somwijlen echter kwam zij op Arti of Lucas uit met een schilderij, dat niet ‘een
opdracht’ was geweest, met een stilleven, of een portret, van den heer A.G.C. van
Duyl o.a., dàn zag men dat de kunstenaresse geheel meester gebleven was over haar
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eigene virtuositeit en zij meer ‘zichzelf’ had gegeven, haar eigene aandoeningen en
genoegens.
Hoe verleidelijk het dan ook voor den portretschilderes geweest moet zijn, velen
en velerlei opdrachten te ontvangen, mij dunkt de kunstenaresse in haar heeft deze
niet immer met volle instemming aanvaard. Niet altijd toch zal haar het uiterlijk en
innerlijk harer lastgevers en lastgeefsters voldoende geboeid hebben om er iets goeds
en iets schoons van te maken, en eerst dan wanneer zij zich geheel vrijelijk kon laten
gaan, bespeurde men dat deze artieste van ongewone gaven ook die diepte in haar
werk kon leggen, die het tot een oprecht kunstwerk stempelde.
R.W.P. JR.
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Eere-tentoonstelling Toorop bij Kleykamp, Den Haag.
Just Havelaar heeft, - ik meen naar aanleiding van de Bosboom-tentoonstelling eens gezegd, dat niet ieder schilder een tentoonstelling kan verdragen, alwaar men
een overzicht van geheel zijn oeuvre te zien krijgt.

J.TH. TOOROP, MEISJE IN EERSTE HEILIGE COMMUNIE-GEWAAD.

Deze uitspraak is maar al te waar. Dat daarentegen de figuur van een Toorop niet
slechts zulk een expositie zou kunnen verdragen, maar bij een dergelijke
tentoonstelling slechts zou winnen, kon van te voren schier stellig worden verwacht.
Het is daarom wel jammer, dat deze zeker zeer fraaie tentoonstelling uit den aard
der zaak slechts bescheiden is, en feitelijk geen, zij het ook beknopt, o v e r z i c h t
biedt over a l l e periodes van Toorop's werk. Laat ons daarom deze tentoonstelling
als een ouverture beschouwen, als een schoone voorproef van een groote, zoo volledig
mogelijke expositie van Toorop's arbeid op v e r s c h i l l e n d g e b i e d der beeldende
kunst.
Van de drie mooie, voor tentoonstellingen beschikbare bovenzalen bij Kleykamp
(ook in de gang der bovenverdieping vindt men eenige werken) is de middelste ruimte
geheel gewijd aan de veertien Staties ‘De Kruisweg,’ bestemd voor de St.
Bernulfus-kerk te Oosterbeek. De dertiende Statie ‘Jezus wordt van het Kruis
genomen,’ is dezen zomer reeds ter expositie van de Hollandsche Teekenmaatschappij
te bezichtigen geweest. Ik vermocht niet, er toen voor in ontroering te geraken.
De behandeling van dit motief door de Vlaamsche primitieven stond mij te sterk
voor den geest, ik maakte onwillekeurig vergelijkingen - want daartoe dwong Toorop's
opzet en wijze van uitvoering.
Ik miste een zekeren ‘afstand’ van den beschouwer tot het werk, in dit paneel;
vond, dat het ietwat gewild-religieuze van de voorstelling, en de expressie van de
tweede
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vrouwenfiguur van links, afbreuk aan het a e s t h e t i s c h geheel deden. Mijn oordeel
over de dertien andere paneelen, is van gelijken aard, als de waardeering van het
eerste door mij bezichtigd paneel.
Wie als k u n s t -criticus een k u n s t werk beoordeelt, moet zich van de religieuze
voorstelling, en van den invloed dier voorstelling op zijn religieuze gevoelens, los
weten te maken. Ook de expressie van het menschelijk gelaat in de beeldende kunst,
kan een werk, dat als zuiver beeldende kunst niet ontroert, niet tot een kunstwerk
stempelen. Velen meenen aesthetische emoties te beleven, wanneer zij inderdaad
slechts door de uitdrukking van een gelaat (een soms meer of minder toevallig
verkregen resultaat!), door den extatischen stand van een menschelijke figuur, of
door godsdienstige gevoelens worden getroffen. Samenvattend, komt alles op 't
volgende neer: van de overgroote meerderheid wordt het inzicht in beeldende kunst
(en in de andere kunsten!) door de voorstelling, den inhoud, vertroebeld.

J.TH. TOOROP. PROF. DR. SCHRÖRS.

Ik kan hier niet nader op deze a l l e r belangrijkste, want fundamenteele quaestie
(ze raakt het w e z e n der kunst) ingaan. Ik duid hier slechts aan, wijs er slechts kort
op, dat de voorstelling, de expressie van talrijke figuren van dezen ‘Kruisweg’ niet
van essentieel belang zijn voor de a e s t h e t i s c h e waardeering van Toorop's veertien
paneelen.
Er is echter zeer zeker veel te bewonderen in den ‘Kruisweg.’ Vooreerst de streng
volgehouden eenheid van stijl in alle paneelen. Dan - s o m s - ook de spanning der
lijnen. Over het algemeen had ik echter van Toorop een sterker rythme der lijnen,
en vooral ook van het g e h e e l der composities verwacht. Zoo is er een tegenstelling
tusschen het prachtige tempo van de Jezusfiguur in de vierde Statie (Jezus ontmoet
zijn moeder), en den achter hem aan schrijdenden krijgsman.
De achtste Statie (Jezus spreekt tot de weenende vrouwen) bezit daarentegen zeer
belangrijke rythmische qualiteiten.
Er zijn fraaie kleuren-combinaties in deze Staties. De lichtbruine fond (der
triplex-paneelen), waarop de teekening met waskrijt werd aangebracht, belet echter
zeer sterke contrasten.
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Het bekende werk: ‘'t Heilige Schreed’ (men vindt 't op deze tentoonstelling) is
een voorbeeld van r e l i g i e u s werk van s t e r k e a e s t h e t i s c h e waarde. Men
vergelijke dít werk van Toorop met de paneelen ‘De Kruisweg’; wellicht worden
mijn bezwaren tegen de serie voor de kerk te Oosterbeek alsdan beter begrepen.
Over ‘De Moeder,’ een hier aanwezig subliem vroeg werk van den zestigjarigen
meester, heb ik in 't verslag over de laatste tentoonstelling der ‘Teekenmaatschappij’
met veel waardeering geschreven; ik verwijs dus naar de November-aflevering van
dit
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tijdschrift. Een andere vroege, nog belangrijker arbeid, is No. 42 ‘Meisje in Eerste
Heilige Communie-gewaad.’ Deze kleine, zuivere, in 't geheel niet opvallende
teekening, wint buitengewoon bij aandachtig beschouwen. Dit werkje ligt mij van
de geheele tentoonstelling het meest na aan het hart. Het is een prachtig g e h e e l ,
en de spanning der lijnen en lijntjes (vooral ook van het gewaad en den sluier) ontroert
in sterke mate.

J.TH. TOOROP. CHRISTUS DE ZIELEN LEIDENDE LANGS SCHERPE ROTSEN.

Een ander meisjes-portret (Cara Nolet) bezit ook fraaie hoedanigheden, doch dit
werk (uit 1916), wint het niet van 't juist besproken nobele portretje uit 1906. De
behandeling der handen op Cara Nolet's portret is ietwat schematisch, niet zoo
gevoelig als de teekening der handen van het ‘Meisje in Eerste Communie-gewaad.’
‘Liefde in tijden van verwoestingen’ is in twee concepties aanwezig. No. 28 is een
forsche studie in olieverf, vrij picturaal, doch fel-modern van kleur en belangrijk van
bouw. De kunsthandel Neuhuys bezit de tweede conceptie, een strakkere, doch matter
gekleurde teekening.
Gaarne had ik van Toorop meer portretten gezien. Hij is in 't portret m.i. het grootst.
Dat bewijst b.v. het portret van Prof. Schrörs uit Bonn. Het is een magisstraal werk,
grootsch van rythme en niet minder grandioos van kleur.
Ten slotte noem ik U nog No. 30, ‘Christus de zielen leidende langs scherpe rotsen’,
als een werk van zeer bizondere waarde,
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van sterke hoedanigheden als (beeldend) kunstwerk. De kleur is teer en luchtig, haast
mystisch (denk aan Redon), terwijl de ‘voorstelling’ h i e r niet hinderlijk is, en geen
afbreuk aan het aesthelisch geheel doet.

HET MONUMENT DER BELGEN, NAAR EEN TEEKENING VAN HUIB HOSTE.

Toorop, en de samenstellers dezer tentoonstelling, zullen van deze expositie veel
vreugde hebben beleefd. Men heeft den meester in deze zalen op velerlei wijze, de
hem alleszins toekomende eer ten volle bewezen.
H.V.

Het monument der Belgen op den Amersfoortschen Berg.
Op de Westelijke glooiïngen van den Amersfoortschen Berg staat stoer het monument
der Belgen.
In de nabijheid der dorpen van vluchtelingen en der kampen van duizenden
geïnterneerden is dit gedenkteeken opgericht, uit dankbaarheid voor de gastvrijheid,
verzorging en geestelijken steun, maar ook - schoon wellicht niet bewust - om de
wereld te toonen, dat een levend volk zelfs door modern oorlogsgeweld niet ten onder
is te brengen.
In deze dagen, nu de Belgische zaak zeker geen verloren zaak meer is, nu
uitgewekenen en soldaten wederkeeren om het eigen land weer op te bouwen, lust
het mij, dit monument te beschrijven en critisch te beschouwen, om het - al
beschrijvende en critiseerende - in ruimeren kring bekend te maken.
Ik houd in het algemeen niet van de groote historische gedenkteekenen en ik zie
de reusachtige hoeveelheid oorlogsmonumenten, die op alle plaatsen der wereld in
den maak zijn, met vrees te gemoet. Het kan zijn, dat ik niet genoeg oog heb voor
de uitbeelding der wereldgebeurtenissen in de werkelijkheid van het monument; het
kan ook zijn, dat het hyperkolossale Völkerschlachtdenkmal - te Leipzig één jaar
voor den grooten oorlog opgericht en thans zich zelve jammerlijk ten spot - mijn
smaak voor dergelijke gewrochten heeft bedorven. Sinds ik op den stillen winterschen
Zondagmorgen het monument
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der Belgen heb gezien, voel ik weer wat er in de kunst der gedenkteekenen te bereiken
is.

HET MONUMENT DER BELGEN TE AMERSFOORT.

Huib Hoste, de uitgeweken Vlaming, is de bouwmeester van het monument op
den Amersfoortschen Berg. Grove baksteenen heeft hij door afwisselende ploegen
van geïnterneerden doen stapelen tot de majestueuse, - de gratievolle en toch krachtige
- vormen, die de heuvelhelling beheerschen. Sterk en levendig teekent de contour
zich af tegen den hemel en vast omsluit de rust der steenen massa's de decoratieve
betonreliefs. De bouwmeester heeft getoond, welke grootschheid te scheppen is in
de allersimpelste materialen, heeft getoond, dat er geen dik-op onverwoestbaar
gesteente of kostbare bronzen noodig zijn voor een gedenkteeken, dat spreken moet
van de allergeweldigste gebeurtenissen der wereldhistorie.
In de eenvoudige compositie - een hoog hoofdmoment, een lage muur een eind
lager op de glooiïng van den heuvel en daartusschen een kleine parkaanleg - heeft
de bouwmeester een mooie oplossing gegeven van het moeilijke architectonische
vraagstuk, dat een gedenkteeken biedt op een open en onafzienbaar terrein. Eensdeels
is een dergelijk monument, een los lichaam op zich zelf, dat voor zich volledig wezen
moet en geheel zelfstandig een ruimtelijke voorstelling te weeg moet brengen in den
beschouwer. Anderdeels is het een stuk van het landschap, moet het als het ware
opgenomen zijn in den karakteristieken bouw der omgeving.
Laat het monument eens op u inwerken, wanneer gij den vlotten modernen weg
van het station naar boven gaat. Hoe zit de romp van het monument, met den lagen
muur
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vast in de glooiïng van den heuvel! Hoe mooi leidt de voormuur met zijn kleine
bewegingen de groote beweging van de hoofdmassa in, en - welk een fijn aesthetisch
genoegen is het, bij het voortgaan langs den weg, de totaalcontour van romp en muur
zich aldoor te zien verteekenen. Ik weet niet, hoe ik dit verschijnsel noemen moet,
architectuur-plastiek in het groote of landschappelijke décor-werking?
Beziet ook het monument eens, wanneer gij het van den ouden hoofdweg over
den berg van achteren nadert.
Sterk plastisch, in zich zelve volmaakt staat het hoofdgebouw voor u. Bewogen,
maar toch beheerscht is de silhouet. Krachtig is het relief der architectuur: het voor
en naast elkaar en samen gebouwd zijn der drie torenlichamen met de verrassende
schuine lijnen der trappen daartusschen. Levendig teekenen de slanke trappijlers en
de schaduwen der galerijtjes zich in de baksteenmassa De decoratieve vredesfiguur
van François Gos, onwrikbaar in het lijnverband der compositie aangebracht, duidt
op de ideale beteekenis van het bouwwerk.
In den hof tusschen het monument en den muur, met de fontein en de figuren van
den Arbeid en den Terugkeer ter eener zijde en de opschriften ‘Gastvrijheid,
Opbeuring, Onderwijs’ ter anderer zijde, voelt gij de intieme stemming van de
omslotenheid en tegelijk, door het zacht glooien van den grond, het grootsche van
het schier onafzienbare landschap om u heen.
Ditzelfde landschap, maar nog grandiozer, ziet gij van de galerij op het monument,
die gij bereikt uit den middentoren, waarin een portaal is, in welks wanden de namen
der hier gestorven geïnterneerden zijn gegrift en daarboven een ruimte, waar de
portretten van de Koningin van Nederland, van den Koning van België en van de
officieren, die de interneeringskampen hebben gecommandeerd, ingemetseld zijn.
In tegenstelling met andere uitzichtspunten en belvédères, ziet gij hier de landstreek
over een zware steenen borstwering en beperkt tusschen de massale torenkruinen.
Juist deze beperkingen maken de ruimte van lucht en land des te evidenter.
Onder de handen van Huib Hoste is er van het ruwe baksteenmateriaal iets heel
moois geworden. Hij heeft een heel groven handvormsteen verwerkt; de voegen heeft
hij diep uitgekrabt. Hierdoor is een oppervlak ontstaan, dat niet alleen op zich zelve
reeds mooi is, maar waarin het detail van terug- en overmetselingen goed tot zijn
recht komt. Ook de contour krijgt door de brokkeling der baksteenen iets levendigs,
verliest daardoor het stugge en nuchtere.
Klaarblijkelijk is de bouwmeester hier in Nederland onder den invloed gekomen
van de Amsterdamsche baksteenvirtuozen, maar zijn diepe studie van dit materiaal,
die hij in een aardig boekje ‘Baksteenarchitectuur in Vlaanderen’ heeft neergelegd,
heeft hem in het algemeen van de gevaarlijke excessen en kinderachtigheden, die
sommige minder geniale Amsterdammers produceeren, weerhouden.
Wat de detailleering betreft is de voormuur het zwakst. Deze is niet rustig genoeg,
de groote eenheid is er in verloren gegaan.
Maar hoe sierlijk en geestig zijn de pijlertjes van de trapgalerijen met de eenvoudige
overhoeks geplaatste kapiteeltjes. Hierin heeft de bouwmeester gegeven, wat er in
baksteen te geven is, maar de grens der metselmogelijkheden heeft hij niet
overschreden, zelfs niet doen voorgevoelen.
Hoe rijk zijn, ondanks hunnen eenvoud, de torenbekroningen met de fijne vertikale
profileering. Is dit geen voortreffelijke wijze van baksteen verwerken: het detail is
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de zuiver gevoelde overgang tusschen de groote vormen en de teekening van
metselverband en voegrelief.
Eigenaardig is het dat er aan de torens, aan het geheele bouwwerk, geen enkele
lijst voorkomt. Dit maakt den omtrek geslotener, de volumes in dezen omtrek des te
krachtiger.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

151
Ik schreef: de bouwmeester is onder invloed geraakt van het moderne Amsterdam.
Maar Huib Hoste laat - wanneer hij wederkeert naar zijn herlevend vaderland - meer
kunstzin achter op den Amersfoortschen Berg, dan hij van hier medeneemt naar
België.
België is het land der beeldhouwkunst, der statuaire kunst, bij uitnemendheid.
Vreemd is het, dat aan dit Belgische gedenkteeken de vrije statue niet het
hoofdmoment is. Toch is het door den bouwmeester juist gezien, zich te beperken
tot een zuiver architectonischen hoofdvorm. In de onmetelijk ruime omgeving blijft
de strakke geometrische architectuurvorm sterker dan een nog zoo grootsch gehouden
stuk sculptuur.
Maar vreemder en betreurenswaardiger is het, dat aan dit monument geen eigen
Belgische beeldhouwers hebben gewerkt. De Hollander Hildo Krop en de Zwitser
François Gos hebben de reliefs op het hoofdgebouw en voormuur gemaakt.
Uit ander werk van Krop - zoowel sculptuur als meubels - weet ik welk een
bijzondere kracht deze beeldhouwer is. In de groote reliefs ‘de Oorlog’, ‘de Vlucht’
en ‘de Interneering’ echter zie ik al heel weinig; de slappe vormen, zoowel wat betreft
de omtrekken als de plastiek, op min of meer naïeve wijze oorlogsgeweld en
oorlogsellende uitbeeldend, stellen mij, die voor de architectuur van het monument
zoo enthousiast ben, telkens weer teleur. Ook de symbolische figuren van François
Gos zijn minder van gehalte dan het werk van Hoste, waarvan zij eigenlijk de
brandpunten wezen moesten. Deze kleine reliefs voldoen echter nog beter dan het
groote op de keerzijde van het hoofdgebouw, dat, met een rij kinderachtige kinderen
en bloemen, den vreugdevollen terugkeer naar België moet uitdrukken. Een ding is
echter in deze reliefs goed; zoowel wat kleur als algemeenen vorm betreft passen zij
volkomen in de architectuur - maar dit is zeker meer dan van de beeldhouwers het
werk van den bouwmeester, Huib Hoste.
Ir A. BOEKEN.

Onbewuste uitingen en trance-kunst
Het zal den organisators dezer tentoonstelling (in de 2e Helmersstraat 105 te
Amsterdam) niet gemakkelijk gevallen zijn, er een naam voor te vinden. Ingericht
door de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en toegepast Magnetisme, omvat
zij voortbrengselen van kunstenaars, kinderen, geesteszieken en wilde volken. Van
deze zijn m.i. alleen sommige uitingen van kinderen en van geesteszieken ‘onbewust’
te noemen, die van kunstenaars en van wilde volken zijn dat zeker niet. De ‘wildheid’
van Balineezen en Maleiers, bovendien, is nog maar zeer betrekkelijk, het zijn volken
met een ontwikkelde eigen beschaving.
Wat de enkele kunstenaars aangaat, van wien hier werken aanwezig zijn, deels in,
deels buiten t r a n c e vervaardigd, hun bewustheid lijkt me heel moeilijk te
controleeren. Is er heel geen gedachte aan de werking naar buiten in de symbolieke
voorstellingen van Mevr. Resink, in de koppen van Laurens van Kuik of de
teekeningen van Albert A. Plasschaert? Naar ik mij herinner, sprak de tweede in een
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artikel over zijn gestorven geestverwant Bernard Toon Gits, van ‘onderbewustzijn’.
Dit is alvast geen onbewustheid.
De volkskunst van Balineezen, Javanen enz., die ons naïef lijkt, maar vol is van
traditioneele vormen en symbolen, schijnt mij al heel weinig bij het andere hier te
passen.
Blijven de teekeningen en andere uitingen van kinderen en geesteszieken of
zielszieken. Het spreekwoord ‘kinderen en gekken spreken de waarheid’, zou hier
aangehaald kunnen worden, waar te wijzen is op het
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zeer naïeve of zeer doordringend expressieve van sommige uitingen.
Maar ook dan moet, dunkt me, door hem die conclusies zou willen trekken, zeer
geschift worden.
Want er zijn hier bv. teekeningen van kinderen, die juist omdat zij zoo perfect zijn
(en als zoodanig uit een ander gezichtspunt hoogst belangrijk) als documenten voor
de kennis van het ‘onbewuste’ geen waarde hebben. De teekeningen van zekeren
P.V., eenige portretten en een pantoffel, door dezen jongen van zijn 14e tot zijn 16e
jaar gemaakt, zijn heel mooi, en in hun soort volmaakt, zeer origineel van behandeling
en getuigend van zeldzame gevoeligheid en waarneming; zij moeten als zeer voorlijk
en zeer talentvol werk beschouwd worden; evenzeer de schilderijen van een
Bergensche boerejongen, die van licht, kleur en ordonnantie voortreffelijk zijn, maar
zeer verwant aan het werk van eenige bekende jongere schilders uit Bergen en
omgeving, dat de maker wel moet gekend hebben. Dit alles is ‘kunst’ van zeer jonge
menschen, maar als zoodanig niet noodzakelijk onbewust of zelfs onbevangen.
Interessanter zijn in dat opzicht andere teekeningen, zooals die van een klein
meisje, dat mystieke koppen, fijn en teer bewerkt, teekende, die aan het werk van
Khnopf doen denken, maar eigenlijk zuiverder zijn, of die van het zieke jonge meisje,
dat een soort droomen in beeld bracht, in bijzonder volmaakt geteekende figuren,
o.a. een gestalte op een paard, dat een eindelooze brug betreedt. Of van den armen
krankzinnige, die zoo scherp gekarakteriseerde, innig aandoenlijke koppen van
lotgenooten teekende, en, toen het potlood (want zelfs daarmee verwondde hij zich)
hem werd ontnomen, silhouetten (gelijkend naar het schijnt) scheurde uit couranten.
Hier heeft men werkelijk te doen met uitingen die psychologisch groote
studiewaarde hebben. Maar ook in verband met de ontwikkeling van talent, en de
leiding daaraan te geven, valt veel te leeren van teekeningen door kinderen of
ontoerekenbaren. Ik denk aan kinderteekeningen die ik zag (niet hier, daar ze voor
deze tentoonstelling te laat kwamen) waarop dingen waar men tegen aankijkt, of die
men in het verkort moet zien, eenvoudig vlak neer waren gezet (op een zij) om alles
duidelijk te laten zien. Vertelkunst die zich in haar zucht tot mededeeling aan geen
perspectief stoort. Hoe ontzaglijk moeilijk is het voor opvoeders, de intuïtie niet te
onderdrukken bij het leiding geven en wetten stellen!
C.V.

Degouve de Nuncques bij Walrecht, Den Haag.
Degouve stelt hier een dertigtal werken ten toon, waarvan, op één uitzondering na,
geen nummer mij bizonder kon treffen. De kleur van dezen (m.i. overschatten)
schilder is vaak te waardeeren, ze is een enkel keer zelfs heel nobel. Van lichtblauw
en lichtbruin houdt deze Belg blijkbaar het meest.
De teekening, de lijnen (de contouren spelen een belangrijke rol in dit werk) zijn
in de hier geëxposeerde schilderijen echter vaak hinderlijk slap, en dit is vooral te
betreuren omdat Degouve in vroegeren arbeid een zekere spanning der lijnen wist
te bereiken. Van een vrij zuivere teekening is hij dus tot meer picturale effecten
gekomen - een minder vroolijk verschijnsel, dat in den ontwikkelingsgang van veel
schilders te constateeren valt (Jaap Maris b.v.).
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Degouve is zeker een oprecht kunstenaar, hij moet een gevoelige natuur bezitten.
Zijn werk vertoont echter een teveel aan ‘stemming’ - vandaar de groote waardeering
van 't publiek! -, doch een tekort aan beeldend vermogen.
H.V.
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[Nummer 3]

PIERO DE' FRANCESCHI, ‘MADONNA DELLA MISERICORDIA’ (MIDDENPANEEL). SAN SEPOLCRO
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Piero dei Franceschi
door dr. G.J. Hoogewerff.
I.
Iedere kunstenaar der Italiaansche Renaissance onderscheidt zich van zijn gelijktijdige
vakgenooten in meerder of in minder mate, maar steeds zóózeer, dat van een gros
van artiesten nauwelijks kan gesproken worden. De tallooze ‘sterren,’ die er aan den
Italiaanschen kunsthemel fonkelen, mogen al verschillend zijn van grootte, zij vormen
geen melkweg en allerminst nevelvlekken. Veeleer kunnen er duidelijk uitkomende
sterrenbeelden, ‘constellaties,’ worden aangewezen. Enkele sterren aan dien hemel
staan nochtans meer op zich zelf dan de andere, en een van hen is Piero dei Franceschi.
Hij was, om te beginnen, meer dan een meester-schilder en staat ons onder de
schilders van zijn tijd voor oogen als een persoon zoowel van zekeren
maatschappelijken rang als van een bij uitstek wetenschappelijke ontwikkeling.
Bovendien is hij een der meest volledige kunstenaars-typen der Vroegrenaissance.
De andere tijdgenooten, - en daaronder zelfs een monnik als Filippo Lippi, - behouden
altijd nog i e t s van den ambachtsman. Zij voeren bestellingen uit: een Madonna zus,
of een Kruisiging zoo. Piero gaat, óók als hij bestellingen aanneemt, een eigen baan;
hij bereidt de ‘nieuwe kunst’ niet voor, hij beoefent haar reeds vóór Leonardo en
vóór Michelangelo, met geheel eigen middelen, met een eigen techniek zelfs, en met
het hem toebedeelde talent.
Piero dei Franceschi, ook ‘della Francesca,’ heet aldus, omdat hij uit de ‘familia’
of de ‘casata’ der Franceschi, een aanzienlijk, schoon niet vermogend geslacht te
Borgo San Sepolcro gesproten was. (Het plaatsje ligt juist nog binnen de landpalen
van Umbrië, op de grens van Toscane.) Niet was hij een onecht of posthuum kind,
dat den naam ‘della Francesca’ droeg naar zijn moeder, aan wie hij zijn opvoeding
te danken zou hebben. Dat is maar een praatje van den biograaf Vasari, zooals een
archiefonderzoek in Piero's geboorteplaats afdoende heeft uitgewezen.*) De vader
heette Benedetto dei Franceschi en was een regeeringspersoon. De volledige en
officieele naam van onzen meester zou dus moeten luiden: ‘Piero di ser Benedetto
dei Franceschi, da Borgo San Sepolcro.’ Hij zelf teekent zich kortweg: Piero da
Borgo, of Petrus Burgensis. De vader sloot zijn huwlijk in 1416 en Piero, de oudste
zoon, zal dus niet lang na dat jaar geboren zijn, en niet in 1406, zooals alweer Vasari
meedeelt. Benedetto dei Franceschi stierf in 1465, op hoogen leeftijd, en Piero zelf
den 13en October 1492. Niet ook was de meester de laatste twintig jaren van zijn
leven blind, - om voor de derde maal Vasari tegen te spreken. - Verloor hij al het
gezicht, dan geschiedde dit eerst op het laatst van zijn leven, want nog uit het jaar
1487 is ons eigenhandig schrift van Piero overgeleverd, dat een zeer regelmatig en
zelfs verzorgd karakter vertoont.
Als kind van goeden huize genoot Piero een degelijke opvoeding, ook als
kunstenaar. Hij werd niet de leerling van een of anderen localen schilder, maar van
Domenico Veneziano, een meester die als technicus hoog stond aangeschreven en,
ofschoon uit Venetië afkomstig, geheel naar de Florentijnsche school gevormd was.
Deze school had al een voorsprong in die dagen. Domenico was het die, met Andrea
del
*) Zie G. Mancini, G i o r g i o Va s a r i ; v i t e c i n q u e a n n o t a t e , (Firenze 1917) blz.
3.
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Castagno, de nieuwe kunstopvattingen van den jong gestorven Masaccio het meest
zuiver in toepassing bracht. Tien jaar na diens dood, in 1438, versierde Domenico
het paleis Baglioni te Perugia met fresco's. Vermoedelijk werkte Piero toen reeds
onder hem. Stellig was hij samen met Domenico te Florence, toen deze in 1439 de
kapel van Sant'Egidio in het ‘Ospedale’ van Santa Maria Nuova van (nu verdwenen)
schilderingen voorzag. Het heet dan in een betalingsoorkonde: ‘Pietro (d i ) Benedetto
dal Borgho a San Sepolchro sta collui’.*) Piero trad toen op als leerling of jongste
helper: Domenico's eigenlijke medewerker was de schilder Bicci di Lorenzo, een
naam dien den lezer verzocht wordt een wijl vast te houden. Het werk te Florence
duurde tot 1445.
Wel opmerkelijk is het, dat juist in die jaren, wegens het Groote Concilie, dat aan
de scheiding tusschen de Kerk van het Westen en die van het Oosten een einde zou
maken, allerlei geleerde en eminente personen te Florence verblijf hielden. Het hof
van paus Eugenius IV bleef tot 1445 in de Arnostad gevestigd en er heerschte een
bijzonder opgewekt artistiek en wetenschappelijk leven, dat door den ouden Cosimo
de'Medici niet weinig werd aangemoedigd. Piero moet te Florence in dezen tijd
mannen als Brunelleschi en Leonbattista Alberti ontmoet hebben, twee veelzijdige
kunstenaars, als architecten om 't zeerst vernieuwers. Met Alberti, den
bouwmeester-mathematicus, die ook op het gebied der schilderkunst uitmuntte, maar
als theoreticus, zal Piero bovendien later te Rimini en te Urbino hebben verkeerd,
toen hij - zooals wij zien zullen - aan die hoven werkte. Het is duidelijk, dat de
persoonlijkheid van den jongen schilder zich onder Alberti's invloed vooral ontwikkeld
heeft. In later tijd immers is Piero niet alleen ‘pittore,’ maar waagt hij zich ook aan
bouwkundige ontwerpen. En dat niet alleen: evenals Alberti studeert hij wiskunde;
hij schrijft over perspectief in het Italiaansch en over proportie in het Latijn, twee
themata waarvan de moeilijke problemen, er mee verbonden, toen nog amper gesteld,
laat staan opgelost waren. Voorts werkte hij naar het levend model en was wellicht
de eerste kunstenaar, die voor het bestudeeren van den plooival van ‘mannequins’
gebruik maakte. Piero kneedde ze van leem, in de vereischte houdingen. Van alles
gaf hij zich rekenschap en ook bij het toepassen van kleuren en bindmiddelen volgde
hij niet gedwee de overgeleverde recepten, maar was onder zijn tijdgenooten bekend
als een die ernstig werk maakte van zijn materiaal. Piero toont zich in al die dingen,
op dergelijke wijze als Alberti en als later Leonardo da Vinci, een bij uitstek
c o n s t r u c t i e f kunstenaar. Als schilder werkt hij nimmer louter onderhoudend en
d e s c r i p t i e f als Benozzo Gozzoli of Domenico Ghirlandaio, die heiligenlevens
en legenden op de kerkwanden met verdienste ‘illustreerden.’ Piero dei Franceschi
stelt zich een andere en hoogere taak: hij streeft naar formeele juistheid bij de
uitbeelding en dán pas naar picturale welgevalligheid. Hij bereikt de eerste voor
zoover hij het met behulp der allengs verworven kennis vermag; de laatste vaak
v o l l e d i g e r , krachtens aangeboren genialiteit.
Overtuigd, dat het evenzeer ontoereikend was het oude, primitieve stelsel te volgen
van overgeleverde uitbeeldings-symbolen, als te vertrouwen op vluchtig-onzekere
sensaties en oppervlakkige oogindrukken, legde hij bij het weergeven der dingen er
zich op toe, te arbeiden volgens wetenschappelijk vastgestelde normen, resultaat van
*) Crowe e Cavalcaselle, (ed. Firenze 1886) V, blz. 121. - C. Ricci, P i e r d e l l a F r a n c e s c a
(Roma 1910), blz. 1 van den tekst bij dit Album, dat fraaie reproducties naar al de bekende
werken van den meester bevat.
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methodische onderzoekingen en wiskunstige berekeningen. Piero is dus het
tegenovergestelde van een impressionist en tóch modern als conceptor van het
buitengewone. Hij
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werd niet alleen een overtuigd belijder maar ook een bevoegd demonstrator van die
nieuwe opvatting bij het ‘schilderen’ der realiteit, waarvan de meer intuïtieve
Masaccio de grondlegger, om zoo te zeggen de ontdekker is geweest. - Masaccio
verhoudt zich ongeveer tot Piero dei Franceschi als Edouard Manet tot een Signac.-

AFB. 2. PIERO DE' FRANCESCHI. SIGISMONDO MALATESTA EN ZIJN SCHUTSPATROON. DOMKERK TE
RIMINI.

Eén ding moet hier wel worden onderstreept: Piero is allerminst een koud en
berekenend maker van schilderijen, maar een door en door warm-levend kunstenaar.
Hij is een mathematicus, maar steeds vóórdat hij naar het penseel grijpt; hij berekent
e e r s t en schildert d a n . Zijn door studie verworven technische bekwaamheden
doen nooit schade aan de intensiteit van zijn expressie, integendeel: die expressie is
zoo echt, dat menig van 's meesters werken òns nader staat dan wat latere kunstenaars
der volwassen Renaissance op muren en paneelen zouden voorstellen. Rafaël en zijn
scholieren zijn geroutineerd; Piero kampt niet zelden met zijn onderwerp. Maar
hierdoor krijgt hetgeen hij verricht iets zeer persoonlijks, iets oorspronkelijks ook in
onze oogen. Piero mag soms stroef en terughoudend zijn, ernstiger ook daarbij dan
de meestal vreugdevoller Florentijnen, hij is hecht en sterk van geest, oprecht in al
zijn streven, hij heeft hartstocht in zijn opbouwen en scheppen. Dat is één hoofdzaak;
en de andere, voor een schilder zeker niet van minder waarde, ontbreekt bij hem
evenmin: een edele, boeiende kleur.
Zoo hadden natuur en opleiding Piero
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toegerust. Een zoon van zijn gewest: niet ongedwongen, maar ook niet wuft; niet
van een gul, blijgeestig karakter, maar vastberaden in wat hij ondernam, fier óók in
vorstendienst, meer dramatisch geïnspireerd dan lyrisch of novellistisch.
Nauwelijks was het werk te Florence gereed, of Piero de'Franceschi kreeg een
zelfstandige opdracht, namelijk om voor de kapel der ‘Confraternità della
Miserecordia’ in zijn geboorteplaats een altaarstuk te schilderen. Dit vroege werk is
bewaard gebleven: Het is een veelluik, voorstellende ‘Onze Lieve Vrouw de leden
der broederschap onder haar mantel beschuttende, met heiligen,’ en bevindt zich nu
in het Stedelijk Museum te San Sepolcro. (buitentekstplaat) Voor een jong schilder
is het een degelijk en alleszins merkwaardig werkstuk. De ‘predella’ is van de hand
van een helper. Voor dit altaarstuk ontving Piero 150 guldens, een hoogen prijs in
die dagen.

AFB.

4. PIERO DE' FRANCESCHI. DETAIL UIT DE ‘OPSTANDING’.

Naar men uit Vasari zou opmaken werkte de meester in de jaren, die op het verblijf
te Florence volgden (1446-1447), weder met Domenico Veneziano, ditmaal te Loreto.
Doch de volgorde der opdrachten, die hem in dezen tijd gewerden, is allerminst
zeker. Vasari zelf verhaalt elders, dat de fresco's te Loreto eerder ontstonden dan de
schilderingen te Florence. Voor ons echter is deze chronologische kwestie van weinig
belang, aangezien er van deze vroege fresco's van Piero, of fresco's waaraan hij
medewerkte, hoegenaamd niets over is. Vasari is blijkbaar over dezen schilder al
bijzonder slecht ingelicht geweest. Hij vertelt, dat Piero uit Loreto door de pestziekte
verdreven dadelijk naar Arezzo toog, om daar in opdracht van de familie Bacci de
fresco's in de kerk van San Francesco uit te voeren, die zijn hoofdwerk zouden
worden. Doch dit strookt allerminst met de feiten. Veeleer trok Piero in 1447-'48
naar Rome waar Nicolaas V den troon van Petrus beklommen had. Samen met
Bramantino uit Milaan werd de jonge Umbriër door den nieuwen paus - den eersten
echten ‘Renaissance-paus’ - ontboden, om in een reeks vertrekken muurschilderingen
aan te brengen. Het schijnt dat twee fresco's door Piero voltooid werden. Wat zij
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voorstelden is niet met zekerheid bekend; alleen weten wij dat Bramantino's aandeel
in het werk bestond in een stuk of wat portretten van tijdgenooten, waaronder koning
Karel VII van Frankrijk en eenige personages van het pauselijk hof, die in het begin
van 1448 het concilie van Lyon bijwoonden. Nu was het juist op dit concilie
(opzettelijk daartoe bijeengeroepen), dat de koning aan Nicolaas V een grooten dienst
bewees door zijn tegenpaus Felix V
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(uit het huis Savoje) tot aftreding te bewegen, en 't laat zich hooren dat Nicolaas uit
erkentelijkheid daarvoor een zoo trouw zoon der Kerk op een Vaticaanschen wand
vereeuwigen liet.

AFB.

3. PIERO DE' FRANCESCHI. DE OPSTANDING VAN CHRISTUS. SAN SEPOLCRO.

Met het aannemen van deze veronderstelling zouden de fresco's om en bij gedateerd
wezen; maar de vereeuwiging faalde: Paus Julius II droeg in later jaren de versiering
derzelfde vertrekken aan Rafaël op, en deze vond de schilderingen van Piero en van
Bramantino niet ‘bruikbaar’ of niet in harmonie met
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zijn eigen ontworpen werk. Eenige gewelfdecoraties (niet van Piero) bleven slechts
in wezen; de muurschilderingen werden verwijderd. Zoo ontstonden de beroemde
‘Stanze.’*)
In 1449 - dit staat vast - werd Piero ontboden door Sigismondo Malatesta, heer
van Rimini, voor wien Leonbattista Alberti juist een kathedraal gebouwd had. Die
kerk moest getooid worden, naar den eisch. Over het geheel gaf men aan
beeldhouwwerk (reliefs) de voorkeur, maar fresco's moesten er ook zijn. Het was
misschien Alberti zelf die Piero - zijn vakgenoot in de mathesis - voor dit werk als
een geschikt kunstenaar (een bondgenoot) aanwees. Sigismondo was toen ‘condottiere’
der Venetianen en schreef uit zijn legerkamp voor Cremona, dat hij belegerde, aan
Giovanni di Cosimo de'Medici een brief over zijn plannen. Het is een der meest
merkwaardige documenten, welke ons voor de kunstgeschiedenis der Italiaansche
Renaissance bewaard zijn gebleven†):
‘Wat den meester-schilder aangaat, aangezien de kapellen nu nog al te versch
gebouwd zijn, zou het goed wezen de beschildering derzelve voor het oogenblik uit
te stellen, want het zou maar verspilde moeite zijn. Mijn voornemen is het volgende:
Ik wensch, totdat de kapellen klaar zullen zijn voor versiering, hem te gebruiken
voor zekere andere werken, voor iets dat hem zoowel als mij voldoening zal geven;
en dit moge geschieden zoo, dat ik hem tot mijn beschikking heb als het noodig zal
wezen, en omdat hij, zooals gij zegt, geld noodig heeft. Ik stel mij voor een
overeenkomst met hem te sluiten en hem een zekere som voor te schieten, hem
zekerheid gevende, dat hij over het verdere bedrag beschikken kan, zooals hij het
wenscht. Wees dus zoo vriendelijk hem te laten weten wat mijn verlangens zijn, en
deel hem mede, dat het mijn zin is hem goed te behandelen, zoodat hij besluiten mag
te komen en in mijn land te leven tot het einde van zijn dagen.’
In dezen brief wordt Piero niet met name genoemd; maar hij en geen ander
schilderde in den ‘Templum Maletestianum’ en voltooide er voor Sigismondo het
fresco, dat ter plaatse nog aanwezig is en in 1451 gereed kwam. Uit het schrijven
van Sigismondo kan men opmaken, dat de schilder in 1449 met Florence relatie
onderhield en in zekere geldverlegenheid verkeerde. In dienst van Giovanni de
Medici, zooals is aangenomen, stond hij zeker n i e t , want de zoons van Cosimo
pleegden de voor hen werkende kunstenaars genereus genoeg te beloonen! Veeleer
zag de meester juist naar werk uit en had hij zich daartoe met de Medici in verbinding
gesteld.
Het fresco in de kapel der reliquieën van den dom te Rimini is de vroegste
muurschildering, die van Piero bekend is. (Afb. 2.) Het werk vertoont inderdaad
sporen, dat het op een nog wat te verschen wand (trots een jaar wachten) werd
aangebracht, want daaraan is het bijv. toe te schrijven, dat de in bleeke kleuren
geschilderde landschap-achtergrond niet beter bewaard is gebleven. De ‘donator’
knielt neer voor zijn patroon, den H. Sigismundus, als een vasal voor zijn vorst.
Achter hem liggen twee hazewinden. De trekken van den kunstzinnigen, maar om
zijn weerzinwekkende wreedheid beruchte Malatesta toonen een stomp profiel,
koud-geknepen mond, kleine aandoeninglooze oogen, maar de figuur is van een
*) Zie ook W.G. Waters in de uitstekende monografie: P i e r o d e l l a F r a n c e s c a , (London
1908. - Bell & Sons), blz. 22.
†) Het eerst medegedeeld door Tonini, R i m i n i n e l l a S i g n o r i a d e i M a l a t e s t a
(Rimini 1887). Dl. V, blz. 297. - Gaye, C a r t e g g i o , I, blz. 159.
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vorstelijke bevalligheid. - De Heilige zit ongedwongen, met scepter en bolvormigen
handwarmer, een waardig grijsaard met ernstige en ook van zijn kant koele oogen.
De compositie is, met de omlijsting van pilasters en festoen, hoogst sober. Het heele
fresco toont een eigenaardige vaste belijning, maar bij nader toezien tevens een
zorgvuldige bestudeering en een reeds
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AFB.

5. PIERO DE' FRANCESCHI. ‘DE DOOP VAN CHRISTUS’. NATIONAL GALLERY TE LONDEN.
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verworven technische vaardigheid ook in het weergeven van onderdeelen als de
patronen in de brocaatstoffen en in het op haast Vlaamsche wijze ‘verzorgde’
Oostersche tapijt. In het medaillon rechts ziet men het kasteel te Rimini met een
onderschrift, waaruit blijkt dat het in 1446 gebouwd werd. Ook het fresco zelf is
door een inscriptie, die op de afbeelding niet meer zichtbaar is, gewaarmerkt en
gedateerd: P e t r i d e B u r g o o p u s . MCCCCLI.
Na 1451 heerscht er weder onzekerheid aangaande de plaatsen, waar Piero de'
Franceschi gewerkt heeft. Begaf hij zich toen eerst naar Rome? Nicolaas V overleed
pas in 1455. - Vasari weet niets van het verblijf te Rimini, noch van een later
oponthoud in die stad, maar spreekt van werken die door Piero te Ferrara in het paleis
van Borso d'Este geschilderd werden en bij een latere ‘moderniseering’ te loor gingen.
Verder zou de meester te Pesaro en te Ancona gewerkt hebben, doch wanneer valt
niet na te gaan en van de vermelde schilderingen (waaronder een altaarstuk met het
Huwelijk van Maria en Jozef, in de domkerk van laatstgenoemde stad, - ‘storia
bellissima’ -) is niets bewaard. Vasari vertelt, dat de meester ‘Rome verlaten
hebbende’ zich in zijn geboorteplaats ging vestigen. Nu, te Borgo San Sepolcro
woonde Piero stellig: verscheiden werken zijn nog van hem aldaar aanwezig; maar
even zeker werden zij in heel verschillende perioden geschilderd. Men mag aannemen,
dat de schilder, die zijn leven lang ongehuwd bleef en niet over een groot vermogen
beschikte, meermalen in het ouderlijk huis zal hebben vertoefd, daar zijn vader eerst
in 1465 kwam te sterven.
In de raadzaal van het stadhuis (‘Palazzo dei Conservatori,’ thans ‘Palazzo
Municipale’) te San Sepolcro bevindt zich allereerst het beroemde fresco met ‘de
Opstanding van Christus,’ waarvoor velen opzettelijk van uit Arezzo de reis naar het
ietwat afgelegen bergstadje ondernemen. Het geldt dan ook een indrukwekkende en
zeer bijzondere schepping. (Afb. 3). De aanwezigheid van dit fresco in een zoo hoogst
banale en ook al ‘gemoderniseerde’ d.i. als ‘museum’ ingerichte ruimte als een
raadzaal, heeft velen verwonderd; maar ten onrechte: De uit het ‘H e i l i g G r a f ’
oprijzende Christus stond van ouds in het wapen van het vlek S a n S e p o l c r o . En
daarmede is de voorstelling ter plaatse verklaard. De Messias stijgt als een visioen
- maar niet als een schim - met zegevierende banier boven den groep der slapende
soldaten, de verslapte, uitgeputte geweldmenschen, die door de oprijzende figuur als
vertreden worden. Die figuur is kalm, onverzettelijk. De op de knie rustende
linkerhand vat in de plooien van het kleed op dergelijke waardige wijze als wij dat
zien bij antieke marmerbeelden van redenaar of senator. De val der plooien zelf is
deels antiek, het kleed echter niet wit als een toga, maar van een licht steenroode
kleur. Op die eigenaardige kleur is het heele verdere coloriet gestemd: Zij is mat,
keert boven in de geheven kruisvaan slechts even krachtiger terug, doch overheerscht
het geheel. Beneden zijn alleen dofgroen, bruin en gedempt violet gebezigd; tinten
die ‘slapen’ als de krijgsknechten. 't Is een stemmig kleurgamma, vaag maar ontroebel,
als bij morgenlicht inderdaad wordt opgemerkt. - Nochtans is dit geen bloesemende
Paaschmorgen: alle welgevallige soepelheid van lijnen, alle zweving is verre, en het
landschap is eer luguber dan verblijdend. Alleen staan links de boomen kaal, terwijl
zij rechts, waar even getinte wolken het Oosten aanduiden, groen zijn. Daarin ligt
een van zelf sprekende symboliek.
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Het merkwaardige van dit werk is, dat de blik van Christus, de vaste, duistere blik,
boeit en als magnetisch aantrekt. Daarin is als een afgrond van geheimenis. Men
komt onder den indruk meer nog van dien blik dan van de voorstelling en tevens
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van de forschheid dezer gestalte die den Dood heeft overwonnen en aan de Wereld
verlossing brengen zal. Dat krachtige naakt is niet ‘vulgair,’ ook niet ‘subliem’ in
academischen zin, maar edel, en dat juist door een meer dan menschelijke stoerheid,
die als h e r o ï s c h gevoeld wordt op schier heidensche wijze. Wel een zéér
eigenaardig Christendom spreekt er uit dezen Heiland en niet toevallig is het, dat dit
kloek-evenwichtige torso treffende overeenkomst vertoont met de figuur van een
jongen, knotsdragenden Hercules, dien Piero in een adellijk woonhuis te Borgo op
den wand schilderde.

AFB.

6. PIERO DE' FRANCESCHI. ‘DE GEBOORTE’. NATIONAL GALLERY TE LONDEN.

De ‘constructieve eigenschappen’ van den meester, waarvan reeds sprake was,
blijken uit het fresco met de ‘Verrijzenis’ niet alleen voor zoover er studie naar het
levend model en van proportie merkbaar is, maar ook uit de opstelling der figuren,
die door een gelijkzijdigen driehoek omlijnd kunnen worden. Bij latere meesters zal
dit wiskunstig componeeren soms op hinderlijke wijze terugkeeren. Piero bereikt,
wijl de toe-
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passing van het hulpmiddel bij hem uit symmetrische behoefte, niet uit pedanterie
voortkomt, een harmonie waarvan wellicht geen enkele lezer de reden zou hebben
doorzien, indien het hier niet gezegd was.
Uit een oogpunt van constructie verdient ook de achterovergeleunde en in 't verkort
geziene soldatenkop met de gespierde hals bijzondere aandacht. (Afb. 4). Dit is een
studie op zich zelf van anatomie, maar ook van uitdrukking der lichamelijke zoowel
als moreele uitputting, uitbeelding der volslagen machteloosheid in een sterk man.
Vergeestelijkt en van een geheel andere ‘kracht’ zijn de even roerlooze gelaatstrekken
van den Christus. Hier ziet men de zekerheid en rust tegenover overmand zijn en
moeheid.
- In 1480, dus nog bij het leven van den schilder, moest dit fresco worden
‘gerestaureerd,’ of juister de m u u r (een tusschenmuur) waarop het geschilderd is.
In de stadsrekeningen vindt men een bedrag voor het herstellingswerk uitgetrokken.*)
In later tijd werd het schilderstuk met een laag kalk overdekt en eerst in de vorige
eeuw weder o n t dekt.Een ander werk, een ‘Doop van Christus in den Jordaan,’ werd door Piero te Borgo
geschilderd voor het altaar in de kerk van San Giovanni Battista. Het stuk werd in
1785, toen de kerk werd opgeheven, verkocht en kwam in de National Gallery te
Londen. (Afb. 5). In anatomische oogpunten toont dit tempera-schilderij
aanrakingspunten met het fresco der ‘Opstanding’; maar het is in veel zonniger
atmosfeer ontworpen. Leerzaam is de vergelijking met de wat latere, meer rythmisch
opgevatte werken van dezelfde voorstelling, die uit de Florentijnsche school zouden
voortkomen, en met de nog latere van Venetiaansche meesters, waar het gebaar van
den doopenden Johannes steeds onstuimiger wordt. Bij Piero treedt hij met afgemeten
beweging toe, juist voor die eene voorgenomen handeling: het uitgieten van het water
boven Jezus' hoofd. Drie engelen zien bewegingloos, plechtig toe. Op den achtergrond
ziet men de naakte, zich buigende mannenfiguur, die in een latere periode, doch dan
in meervoud en in allerlei variatie van houdingen zal terugkeeren en nog een rol zal
spelen in werken van onze Hollanders als Scorel, Heemskerck en Cornelis van
Haarlem.
Een tweede werk in de National Gallery: de ‘Geboorte’ (afb. 6), is eveneens uit
Borgo San Sepolcro afkomstig. Ook hier is de blanke stemming, die over het
landschap ligt, de ‘buitenstemming’ over heel de voorstelling, merkwaardig. Engelen,
met luitspel en zang, nemen deel in de vreugde van het gebeuren: wezens der
werkelijkheid, ongevleugeld. De bedeesde, maar tevens vorstin lijkende Madonna
is een kenmerkende figuur voor Piero. H. Jozef zit op het zadel van den ezel, rustend,
luisterend. Zijn holkakige profielkop is naar het leven; zonder eenige conventie in
de trekken, zoo min als er conventie is in zijn zeker niet ‘hiëratische’ houding. Achter
hem staan twee herders. - De koppen van de beesten uitgezonderd, zijn ook alle de
bijkomstigheden zuiver weergegeven, zonder misteekening, die op de ‘Verrijzenis’
in een voet, een hand nog niet v o l s t r e k t afwezig was. Dit paneel beteekent voor
de kunst van Piero een bereikte hoogte, waarop hij zich sedert zal handhaven. Het
is weder een werk van volle oorspronkelijkheid. Kleine trekjes, als een veldbloem
of een vogel langs het pad, bewijzen een ontroerende, nederige waarneming der
natuur, die voor den meester kenmerkend is.
*) ‘.... per restauro della parete ove Piero La depento la Resurrettione.’ Zie Evelyn [Franceschi
Marini] P i e r o d e l l a F r a n c e s c a (1912), blz 173.
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Van een zelfde oorspronkelijkheid en natuurliefde, doch dan meer in het grootsche,
getuigen zijn terloops reeds genoemde fresco's te Arezzo, waar wij Piero de Franceschi
in zijn allervolste kracht leeren kennen.
(Slot volgt.)
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De kunstakademies te Rome en hare directeuren,
door Emilie van Kerckhoff.
I.
Een karakteristiek element in het kunstleven van Rome vormen de buitenlandsche
kunstakademies. Het zijn de van staatswege of door partikulier initiatief in het leven
geroepen inrichtingen, waar aan jeugdige kunstenaars, die in hun land reeds eene
zekere vermaardheid hebben verworven, gelegenheid wordt geboden door een 4 à 5
jarig verblijf in Italië hunne studiën in uitgebreiden zin voort te zetten en hun
gezichtskring te verwijden door het ter plaatse leeren kennen van de meesterwerken
der oudheid en der Renaissance.

ANT. SCIORTINO, ‘BEROUW’, BRONS.

Zij, die ervoor in aanmerking wenschen te komen, hebben zich te onderwerpen
aan een concours, dat gewoonlijk door een der kunstakademies in de verschillende
landen wordt uitgeschreven.
De uitverkorenen worden dan als ‘Prix de Rome’ inwoners van de in de Eeuwige
Stad gevestigde inrichtingen. Ieder van deze vormt een soort kunstcentrum en kan
in zekeren zin als vertegenwoordigster van de kunststroomingen in het moederland
beschouwd worden. Wel te verstaan van de meer bezadigde en aan tradities gehechte
richtingen. De modernst-strevenden toch op kunstgebied zijn wars van elke
akademische opleiding en zijn hier dan ook slechts bij uitzondering vertegenwoordigd.
Frankrijk heeft het eerste initiatief tot de stichting eener kunstakademie genomen.
Onder Lodewijk XIV stichtte Minister Colbert op aandringen van den vorst in
1648 eene akademie voor schilder- en beeldhouwkunst, een 15 tal jaren later gevolgd
door die voor wetenschappen, architektuur en muziek. Later werd de ‘Prix de Rome’
ingesteld en een gebouw in Rome voor ateliers en huisvesting bestemd.
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Toen de Hertog van Toskane, de laatste bezitter der Villa Medici, zich daarvan
wenschte te ontdoen, gelukte het in 1803 der Fransche regeering dit gebouw met zijn
heerlijk park en eenige ligging op den Pincio aan te koopen en er hare Académie des
Beaux-Arts te vestigen. Voor deze plek, even rijk aan natuurschoon als aan historische
herinneringen, kan men zich wel geen waardiger bestemming denken.
Vele der grootste Fransche kunstenaars, schilders en beeldhouwers, architekten
en
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musici hebben de jaren, in de bekoorlijke, inspireerende omgeving van hun
Romeinsche kunst-tehuis doorgebracht, als de schoonste en meest vruchtdragende
van hun leven geroemd. Beroemde schilders zijn er direkteuren geweest, zooals
Ingres en Carolus Duran. En nu wordt sinds eenige jaren die plaats bekleed door den
schilder Besnard.
De tweede in ancienniteit is de ‘British Academy of Arts’ die tot dusverre
verbonden was met de ‘British School,’ gewijd aan de studie van Archaeologie en
geschiedenis. Er is echter eene sterke beweging om het kunstgedeelte geheel
afzonderlijk te beheeren en dat is zelfs een eisch van den tegenwoordigen direkteur,
den beeldhouwer A n t o n i o S c i o r t i n o .
De Britsche akademie ontstond onder de regeering van George IV omstreeks 1823
en bestaat hoofdzakelijk door bijdragen van kunstlievende personen en vereenigingen,
terwijl ook vorstelijke giften in hare annalen geboekt staan. Tot voor een paar jaren
was de akademie zeer bescheiden gehuisvest in de Via Margutta. Juist gedurende de
oorlogsjaren, nu het aantal der studenten zeer gering is, werd een architektonisch
weinig geslaagd gebouw voltooid in de Valle Guilia in de onmiddellijke nabijheid
van het stedelijk Museum voor moderne kunst en het park der Villa Borghese. In
den beginne bestond er alleen eene avondklasse voor model, waartoe alle leden der
Akademie en ook een achttal Italiaansche studenten toegang hadden. ‘Welke kritiek
ook moge worden geoefend tegen deze, naar het mij voorkomt edelmoedige bepaling
jegens eene bevriende natie, wier gastvrijheid wij genieten,’ aldus de voorzitter op
de laatste jaarvergadering, ‘het gevolg ervan is geweest, dat de namen van beroemde
meesters, zooals Mancini en Sartorio in onze boeken zijn ingeschreven.
‘Onder de Engelsche kunstenaars, die studenten onzer akademie waren, vermelden
wij Etty, Gibson, Eastlake, Cattermole, Knight, Armitage, Leighton, Poynter, Prinsep,
Alma Tadema, Holroyd en Webb.’
De Akademie zag gedurende de laatste jaren het aantal harer studenten steeds
toenemen en het veld harer werkzaamheden zich meer en meer uitbreiden.
Aanvankelijk - wellicht omdat zij geene staatsinrichting is als de Fransche - genoot
zij niet het aanzien en de populariteit, welke de Académie der Beaux-Arts steeds als
een nimbus omringd hebben. De kunstakademie van Spanje bevindt zich op een der
schoonste punten van Rome, in het oude klooster van S. Pietro in Montorio. Op het
wijde terras van den Janiculumheuvel, vanwaar men het beroemde gezicht op Rome,
de Campagna en de blauwende bergreeksen geniet, verheft zich de oude kerk en
tegenover den ingang is het volmaakte tempeltje van Bramante op de plaats zelve,
naar de geloovigen beweren, waar St. Pieter zijn martelaarschap onderging. Rechts
van dit gebouwtje (dat als prototype heeft gediend voor Rafaels beroemde schilderij
de ‘Sposalizio’ te Milaan) geeft een deur toegang naar het oude klooster, dat nu
herschapen is tot woning en werkplaats der jeugdige kunstenaars. In den fraaien tuin
bevinden zich ook verscheidene beeldhouwersateliers. De oude binnenhof met
zuilengangen en open terrassen, overgroeid met rozen en glycinen, heeft niets van
hare vroegere bekoring ingeboet. De tegenwoordige direkteur, de schilder Chicharro,
heeft ons menigmaal door de gangen en ateliers rondgevoerd en ons de afgietsels
van beeldhouwwerken en de kleurstudies van vroegere geslachten van Spaansche
kunstenaars getoond, zoowel als de prestaties der tegenwoordige studenten. Hij zelf
is een schilder van groot technisch kunnen en een schitterend kolorist als zoovele
zijner landgenooten.
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Het is kenmerkend, dat alleen de Latijnsche landen, Frankrijk en Spanje, in hunne
akademies eene plaats aan de muziek hebben ingeruimd.
De Amerikaansche akademie is bijna de buur der Spaansche. Vroeger in de bekoor-
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lijke Villa Mirafiore gevestigd, bezit zij sinds een viertal jaren een nieuw
grootsch-ontworpen gebouw met reuzenateliers op den Janiculum bij de Porta S.
Pancrazio en ook dáár genieten de studenten van hunne atelierramen en terrassen het
onvergelijkelijke vergezicht over Rome. Hier zijn aan de instelling schoone kunsten
met wetenschappen vereenigd. Met name de ruime, rustige bibliotheek, een der best
geslaagde onderdeelen van het geheele gebouw, bevat voor archaeologen, beoefenaars
van oude letteren en geschiedenis een schat van boek- en plaatwerken, terwijl de
rubriek Schoone Kunsten ook rijk vertegenwoordigd is. De direkteur, de als
archaeoloog en historikus bekende Prof. J.B. Carter is onlangs overleden en zijne
plaats wordt nu vervuld door den onder-direkteur, den architekt Stevens, die jarenlang
in Athene aan het Amerikaansche instituut werkzaam was. - Rusland, België,
Oostenrijk en de Skandinavische landen hebben geene te Rome gevestigde
kunstakademie, doch zenden, evenals Nederland, jeugdige kunstenaars en
kunstenaressen, die er voor in aanmerking komen, met eene toelage voor eenige jaren
naar Rome en Parijs. Duitschland verkeerde lang in het zelfde geval, al genoot het
tijdelijk van de in huur afgestane ateliers der Villa Strohlfern. Door de schenking
echter van een vermogend kunstliefhebber, den Heer Arnold te Berlijn (eigenaar van
een der schoonste partikuliere verzamelingen aldaar) kon een eigen akademiegebouw
in de nabijheid der Via Noventana worden opgericht.
De Zwitschersche schilder-architekt Zürcher heeft daarvoor iets zeer moois tot
stand gebracht; een gebouw herinnerend aan den meer intiemen Toskaanschen
villastijl en zonder het pompeus-representatieve der Romeinsche paleizen, in eene
er geheel mede harmonieerende omgeving. Het bekoorlijk-aangelegde park, waarvan
alleen een oude cypressenlaan bestond, is door de oneindige zorg van den bekwamen
tuin-architekt Zürcher tot iets lieflijks en tegelijk statigs geworden. Sinds het uitbreken
van den oorlog staat de akademie, die nauwelijks in gebruik geweest is, leeg en
verlaten en de ideaal-ingerichte ateliers wachten op hunne bewoners. Of deze er na
den vrede weer terug zullen keeren?
Onze beschouwing geldt thans den direkteur der Britsche Akademie, den beeld
houwer A n t o n i o S c i o r t i n o , van wien hier eenige werken gereproduceerd
worden. Hoewel als Maltezer een Engelsch onderdaan, is hij van afkomst en aanleg
een volbloed Italiaan. In 1883 in Malta geboren, ging hij reeds vóór zijn 20e jaar met
een stipendium naar Rome, waar hij aan het Engelsche instituut zijne studiën
voortzette en reeds na een paar jaren op enkele tentoonstellingen te Rome en te Parijs
de aandacht tot zich trok.
Zijne werkplaats is in de Via Margutta, d e atelierstraat bij uitnemendheid, aan
den voet van den Pincio-heuvel gelegen en parallel loopend met de Via Babuino.
Ieder die Rome kent en er ook in het moderne kunstleven belangstelt, heeft wel
eens een bezoek gebracht in één der vele aldaar gevestigde ateliers en zich verbaasd,
als hij uit de nauwe, sombere straat een der cortiles binnentrad, over het labyrinth
van gangen, trappen, kleine groen-overhuifde binnenhoven, die allen naar de
verschillende werkplaatsen voeren, waar kunst in het groot en klein gemaakt wordt.
Van iedere plek is partij getrokken, om er een hoog- en breedgeraamd schildersof beeldhouwersatelier van te maken. De grootste en best ingerichte, waaraan meestal
een slaapvertrek verbonden is, hebben bekoorlijke, besloten tuintjes, op terrassen
aangelegd, vol bloemen, palmen en fijn bamboegroen met mooien uitkijk op de
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hoogergelegen Villa Medici, het Pincio, tuinen van belendende kloosters en hotels
en in de verte Monte Mario en de Parioli. Ieder van die studio's is eene wereld op
zichzelf en zou kunnen verhalen van werken en zwoegen. Scheppingsextase en
vertwijfeling, kun-
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nen en onmacht door vele geslachten van kunstenaars heen. Het is alsof in deze
atmosfeer, haast te zwaar beladen met remeniscensies van wat voorbij is, alléén nog
kan groeien en bloeien, wat waarlijk frisch en oorspronkelijk en levenskrachtig is en
in staat om de strenge, oordeelende geesten, die hier rondwaren, te bezweren, terwijl
al het middelmatige reeds bij voorbaat ten ondergang gedoemd is.

ANT. SCIORTINO, BUSTE VAN PRINSES ANNAROFF, MARMER.

Wanneer men eenige uren in de omgeving van den stillen bescheiden werker, die
Sciortino is, heeft doorgebracht, wordt de indruk overheerschend, dat hij één der
uitverkorenen is, die werkelijk in hunne kunst iets te zeggen hebben en dat zeggen
op eene overtuigende en eigen wijze. De volmaakte beheersching der techniek en
het groote plastische uitdrukkingsvermogen van den beeldhouwer - moeten tevens
voorbeeld en prikkel zijn voor de jeugdige kunstenaars, aan wier studies hij leiddraad
en richting geven moet. - In het atelier vol afgietsels van bustes, beelden, ontwerpen
en onderdeelen van groote monumenten, werd onze aandacht dadelijk getrokken
door een indrukwekkende Christusfiguur, die statig en recht met expressief gebaar
van de opgeheven linkerhand voor ons oprijst. Het is Christus, zooals men zich Hem
denkt verschijnend aan de jongeren te Emaus. En vastgelegd in de harde steen heeft
de gestalte toch het bovenaardsche eener verschijning. Aan zijne voeten knielt eene
vrouwenfiguur met ééne hand een zwaard omklemmend, terwijl de andere is
opgeheven als om een onheil af te weren of hoogere hulp aan te roepen dan zij bij
machte is te geven. De beeldhouwer verklaart, dat deze groep de uitkomst is van de
opdracht voor een monument ter herdenking van het Eucharistisch Congres in 1913
in Malta gehouden en dat, in brons uitgevoerd, dezen zomer in Lavallette plechtig
werd ingewijd. De vrouwenfiguur met zwaard en schild is het symbool van ‘Malta
guerresca’ het strijdende Malta, dat de linkerhand opheft om trouw te zweren aan de
leer van Hem, voor wien zij zich neerbuigt. De treffende figuur met het edele gelaat
vol ingehouden smart moge dienen als verpersoonlijking van het kleine, dappere
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rotseiland, waarop zich zoovele stormen bewogen, voor ons werd zij tot een symbool
van den huidigen oorlog, in onmacht en vertwijfeling aan de voeten van den
oordeelenden Christus. - Het gesprek kwam toen op zijn geboorte-eiland, waar-
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voor de beeldhouwer, die een vurig patriot is, eene ware vereering heeft. En in enkele
groote lijnen kwam het lot van dat veelbegeerde en zwaarbezochte plekje aarde ons
voor den geest. Het is niet te verwonderen, dat bij een volk, dat zoovele beproevingen
en strijd doorstond, zich enkele eigenschappen in hooge mate ontwikkeld hebben.
De Maltesers zijn bekend om hun soberheid, werkkracht en doorzettingsvermogen
en deze eilanders verschillen in vele opzichten van hunne broeders op het groote
vasteland van Italië. Het zijn deze ras-eigenschappen, welke ons ook in het werk van
Sciortino treffen. Een groote eenvoud van middelen om het beoogde doel in zijne
scheppingen te bereiken gaat gepaard met klaarheid in het weergeven zijner gedachten
en gevoelens en met een robuste techniek, die hem over de vele moeilijkheden van
zijn vak schijnbaar zonder inspanning doet zegevieren. Hij is bovendien begaafd met
een groot imaginair vermogen, dat zich soms tot visionaire kracht verheft.

ANT. SCIORTINO, SCHETS VOOR EEN BRONZEN BUSTE VAN PROF. BAJARDI.

Om de wording van dit talent in een helderder licht te stellen, laten wij hier een
en ander volgen uit een artikel, dat een Italiaansch kunstkritikus in 1910 in ‘Natura
ed Arte’ over hem publiceerde.
‘Onder de weinige jonge kunstenaars, die in Rome geheel voor hun werk leven,
is Antonio Sciortino zeker een der meest beteekenende. In enkele zijner figuren en
groepen voelt men nog een invloed van buitenaf: de Michelangelo-achtige techniek
van Rodin en die welke terug is te voeren tot het nerveuse modellé van een
Troubetzkoi. Maar andere werken toonen duidelijk een geheel persoonlijk karakter.
Onder die, welke den invloed van den veel-bewonderden Franschen meester verraden,
kan men noemen: Berouw, een bronzen mannenfiguur, die in Parijs verscheidene
malen verkocht werd (zie bl. 163). Van kind af had Sciortino een uitgesproken neiging
en begaafdheid voor de mechanica, iets wat weinig gemeen heeft met
beeldhouw-kunst. Hij is van de wetenschap op het gebied der kunst overgegaan. Na
zijne schoolstudiën voleindigd te hebben, wijdde hij zich geheel aan de chemie en
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electriciteit en voelde zich het gelukkigst bij zijne proefnemingen in het laboratorium.
Zelfs in de vacanties, tehuis zijnde, had hij in een kamer een klein maar kompleet
laboratorium ingericht, en met de doorzettingskracht, die hem kenmerkt, bracht hij
soms halve nachten met zijne proefnemingen door. Maar eens werd hij bijna het
slachtoffer van zijn ijver: het scheelde weinig, of een sterke elektrische stroom had
hem getroffen. De

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

170
ouders verboden toen verdere experimenten en, ontrukt aan zijne geliefkoosde studiën,
verviel de jongen tot zwaarmoedigheid en nietsdoen.

ANT. SCIORTINO, SCHETS VOOR HET MONUMENT VAN DEN DICHTER CHEFCHENKO TE KIEFF.

Dagenlang dwaalde hij dan op zijn rotseiland rond. Maar spoedig voelde hij zich
moe van dat onnutte bestaan en besloot tot iederen prijs weer aan het werk te gaan.
Hij had altijd plezier gehad in decoratieve kunst en hij begon nu ernstig studie van
het teekenen te maken. Het eerste jaar was het v.n.l. het gewone werken naar de
klassieken. Toen gebeurde het, dat er een concours werd uitgeschreven voor de
toelage tot een verblijf te Rome. Hij prepareerde zich ervoor en legde het examen
af. Hoewel hij de jongste der deelnemers was, werd het stipendium hem toegewezen.
Nog vóór zijn 20e jaar kwam hij te Rome, waar hij twee jaren lang de lessen aan het
‘Istituto de Belle Arti’ volgde, overdag werkte in de naaktklasse van de Britsche
Akademie en 's avonds studies maakte in het Museo Artistico. Dit leven, uitsluitend
aan de kunst gewijd, leverde spoedig resultaten op. In 1902 stelde hij op eene
tentoonstelling te Rome zijn eerste werk tentoon: de Filosoof, dat dadelijk opgemerkt
en geroemd werd. Als jonge kunstenaar zonder middelen maakte hij eerst, als
zoovelen, te Rome een moeilijken tijd door. De bestelling van eene buste in marmer
door eene Amerikaansche gaf hem moed en zelfvertrouwen
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en na dien tijd heeft het hem nooit aan opdrachten en werk ontbroken. In 1905 won
hij de prijsvraag voor een monument van Sir Adrian Dingli, den grooten Malteser
jurist. Het werd in Malta in 1907 ingewijd in tegenwoordigheid van den Koning en
Koningin van Engeland.

ANT. SCIORTINO, SCHETS VAN DÉTAIL VOOR HET MONUMENT VAN CHEFCHENKO.

Als toonaangevende werken in zijn ontwikkelingsgang noemen wij: ‘Gaoroches,’
een groep van drie Parijsche straatkinderen, een der vele onderwerpen uit het
kinderleven, door Sciortino met zooveel gevoel en dikwijls met humor behandeld;
‘Irredentisme’, een werk vol groot-Italiaansch patriotisme, dat hem in Italië zelf
warme vrienden bezorgde. Een jonge knielende man omknelt smartelijk de rots,
waarop het reliefbeeld van den grooten Florentijnschen dichter, den eersten strijder
voor een vereenigd Italië, is aangegeven. Het geheel is geïnspireerd op enkele regels
uit Dante's Divina Comedia. Hier heeft de kunstenaar zich reeds vrijgemaakt van het
zuiver-realistische, dat zijne eerste werken kenmerkt, en geeft uiting met grootere
bezonkenheid aan beelden van innerlijke visie.
Belangrijk is het de vele bustes te beschouwen, die hij bij voorkeur maakt. Meer
dan door de volmaakte technische uitvoering, waaraan men niet meer denkt, omdat
zij slechts middel is, wordt men geboeid door het echt-menschelijke, het persoonlijke
in deze figuren, vooral daar, waar de kunstenaar zich van eene zekere weekheid en
‘mooiheid’ weet te ontdoen. Bizonder expressief als karakterstudies komen ons voor
de portretbustes van Barones Hayashi, dochter van den Japanschen
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gezant te Rome, en die van Prinses Annaroff, eene Russische aristocrate. Hoe heeft
hij het verschil in ras en daarmede ook in geestelijke geaardheid dezer beide
representanten eener Oud-Oostersche en Oud-Slavische beschaving weergegeven!
Machtig gemodelleerd is de denkerskop van Prof. Bajardi. Maar nog aantrekkelijker,
omdat hij spontaner en minder materieel is, de vluchtige schets van den grooten
pianist Sgambati, die hij kort voor diens dood in den tijd van een uur in elkaar zette.
De beeldhouwer heeft hier in het edele voorhoofd, in de peinzende oogen iets van
datgene, wat men genie noemt, weten vast te leggen.

ANT. SCIORTINO, STUDIE NAAR DEN PIANIST SGAMBATI.

Het is als ontwerper en uitvoerder van eenige groote monumenten, dat Sciortino
zich reeds op jeugdigen leeftijd een wereldnaam verwierf. Als mededinger in de
internationale prijsvraag voor een ruiterstandbeeld van Czar Alexander II won hij
den eersten prijs. Omdat eene perspektivische teekening, die vereischt werd, niet
aanwezig was, werd hij echter buiten concurrentie gesteld. In 1914 was er een
internationaal concours voor een groot monument van Chefchenko, den populairen
dichterschrijver van Klein-Rusland, dat in Kieff wordt opgericht.
De kleine groep van Russische kunstenaars, die tot het uitschrijven der prijsvraag
aan vele der bekende Europeesche beeldhouwers hunne ideeën en wenschen kwamen
kenbaar maken, bezochten ook Sciortino en hij schetste gedurende hun gesprek zijne
eerste opvatting van het monument, waarop hij later is doorgegaan.
Zijn ontwerp werd met algemeene stemmen bekroond en omschreven als het
fraaiste en als het best weergevend den geest van den dichter en dien van
Klein-Rusland. Het monument, in brons en graniet uitgevoerd, is 7½ M. hoog en de
kosten bedragen f 240.000. Het gebeurt zelden, dat een nationaal monument in
Rusland door een buitenlander wordt uitgevoerd. Het stelt den dichter voor op een
boomstronk zittende in het Nationaal Russisch kostuum en over zijn geliefd land in
de verte schouwend. Op het voetstuk is in zeer laag relief een landschap van de
steppen der Ukraine aangegeven en rondom het beeld zijn groepen van de kinderen
des volks, door Chefchenko in zijne werken bezongen; daaronder de jeugdige
Catarina, die door zijne schepping in Rusland onsterfelijk is geworden. De illustraties
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geven eene afbeelding van het geheele monument en van enkele groepen zoo als zij
door den beeldhouwer oorspronkelijk geschetst werden.
Het kan niet anders, of het veelzijdig talent van Sciortino, steeds naar nieuwe
wegen zoekend, zal aan hen, die met belangstelling zijn werken en streven nagaan,
nog groote verrassingen bereiden.
Rome Nov. 1917.
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Rembrandts boedelafstand
door jhr. mr. J.F. Backer.
(Slot).

EEN BEJAARDE NON. MUSEUM TE EPINAL. SCHILDERIJ DOOR REMBRANDT,

1661.

Dr. Hofstede de Groot heeft in het tijdschrift Oud-Holland, jaargang 1897 (Urk.
394) gewezen op de mogelijkheid, dat Rembrandt omstreeks dezen tijd, in Engeland
zou hebben vertoefd, een verblijf dat zou hebben plaats gevonden tusschen 1 Januari
1661 en 28 Augustus 1662. Het blijkt nu, dat in het eerste halfjaar van 1661,
Rembrandt bezig moet zijn geweest met zijne schilderij ‘Alexander de Groote’, en
eerst na de aflevering daarvan, einde Juli 1661, kan zijn vertrokken. Zijn beide
schilderijen ‘de Samenzwering van Claudius Civilis’ en de ‘Homerus’, werden eerst
in Augustus 1662 en in den nazomer van dat jaar, opgeleverd. Neemt men aan, dat
Rembrandt in het einde van Juli, of in het begin Augustus 1661, is vertrokken, voor
een verblijf van een vijf of zestal maanden, dan schijnen de bezwaren daartegen, uit
Rembrandts werk voortspruitende, niet al te overwegend. Ook van de zijde van
Commissarissen der Desolate Boedelskamer waren geen bezwaren te verwachten
tegen Rembrandts afwezigheid. Commissarissen achtten blijkbaar met de afrekening,
toen ‘het Recht deser Camer’ den 1sten Mei 1661 in rekening was gebracht, en een
saldo credit ad f 6972-12 st. aanwezig bleek te zijn, hunne bemoeiingen voorloopig
afgeloopen. Het wachten met de slotafrekening werd alleen veroorzaakt door den
afloop van het proces van Hersbeecq c/a Louys Crayers q.q., dat buiten Rembrandt
omging.
Men mag aannemen, dat Rembrandt juist in die dagen, en in zijn omstandigheden
de behoefte aan eene buitenlandsche reis moet hebben gevoeld, om de hem zeker
niet sympathieke persoonlijkheden te ontwijken van Mr. Henricus Torquinius, Louys

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

Crayers, Samuel Geirinx, en van de Koopers op de veilingen zijner vroegere
kunstschatten.
Dr. Hofstede de Groot vermoedt, dat Rembrandt de reis zou hebben ondernomen
over België en Noord-Frankrijk, en wijst
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er op, dat de meester in datzelfde jaar 1661, verschillende schilderijen gemaakt heeft,
voorstellingen van Apostelen, van Kapucyner monniken, eene bejaarde Non, en van
dergelijke figuren, die een Katholiek karakter dragen, waarvoor hij modellen
gebruikte, die hij vermoedelijk noch in Holland of in Engeland, maar wel in België
en het Noorden van Frankrijk heeft kunnen aantreffen. Daarna zou hij vermoedelijk
het Kanaal zijn overgestoken naar Londen, waar Rembrandt eene teekening heeft
gemaakt van de St. Paulskerk, vóór den brand van 1666, waarvan de voorstelling
nader is bevestigd door het onderzoek van Arthur M. Hind en A.E. Henderson.
Rembrandts verblijf in Engeland wordt vermeld te York en te Hull, in Vertue's Diarie
van 1713, die mededeelt het vernomen te hebben van den toen bejaarden kunstschilder
Marcus Laroon.

DE MAN MET HET MES, BEKEND ALS DE APOSTEL BARTHOLOMEUS. DOWTON CASTLE. SCHILDERIJ
DOOR REMBRANDT, 1661.

Er bestond in die dagen een zeer levendig handelsverkeer tusschen Engeland en
Holland. De voornaamste en kortste route ging van Harwich, even bezuiden Hull,
langs Orford Ness, naar den Briel, en vandaar door het Scheur naar Rotterdam. De
afstand van Harwich tot de haven van den Briel bedraagt slechts 110 Eng. mijlen (à
1851 meter), en de reis was gemakkelijk in 24 uren, met een goede gelegenheid, ook
in dien tijd, al zeilende af te leggen, zoodat de duur of de moeilijkheid der zeereis,
ook geen bezwaar kunnen opgeleverd hebben.
Ook schijnt het ons juist te veronderstellen, dat Rembrandt bovendien in Engeland
eens poolshoogte wenschte te gaan nemen omtrent de toestanden op kunstgebied
aldaar, en of er wellicht méér gelegenheid voor hem zoude zijn, om het
levensonderhoud, ook voor zijn gezin, te verdienen, dan Holland hem kon verschaffen.
Zijn kort verblijf in Engeland echter, schijnt hem al ras van het tegendeel te hebben
overtuigd. F. Lugt heeft in zijne belangwekkende serie artikelen over ‘Miniaturen’,
onlangs verschenen in het tijdschrift ‘Oude kunst’, later afzonderlijk in het Fransch
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uitgegeven, er op gewezen, dat de puriteinsche overheersching van Cromwell zelfs
zoover ging, om kunst als overdadig en verderfelijk te beschouwen; wel volgde onder
Koning Karel II eene reactie op dergelijke knellende theorien, doch de noodige ernst
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ontbrak om groote resultaten te bereiken. Karel II was echter eerst in den zomer van
1660 naar Engeland teruggekeerd, en Rembrandts bezoek, dat in het najaar van 1661
of in het begin van 1662 zou hebben plaats gevonden, moest zóó kort daarop, wel
op eene mislukking, met het oog op flinke bestellingen, uitloopen.

EEN KAPUCIJNER MONNIK. GOSFORD HAUS. SCHILDERIJ DOOR REMBRANDT,

1661.

Hoe het zij, en al blijft er voor enkelen nog eenige twijfel bestaan omtrent
Rembrandts verblijf in het buitenland, ook de afrekening van het huis was vóór zijn
vertrek afgeloopen. Den 18den December 1660 konden Commissarissen der Desolate
Boedelskamer vermelden ‘geliquideert ende ordere gegeven om de quijtschelding
te maecken’ (Urk. 187).
De kooper, Samuel Geirrinx, die wellicht reeds in vroegere jaren het plan koesterde,
om dit aanzienlijke gebouw te koopen, dat in een volkrijke straat gelegen was, en
dat nog meer in waardevollen stand beloofde vooruit te gaan door de oostelijke
uitbreiding der stad, waarvoor reeds in 1658 plannen tot uitvoering waren gekomen,
had aan Rembrandt voorschotten gedaan, toen hij in geldverlegenheid verkeerde, en
bepaaldelijk in 1650/1655 de Stedelijke aanslagen van den 8sten penning voor hem
betaald, eene belasting op de huurwaarde der huizen, en ook ‘het emmer en
straet-gelt’, eene heffing ter bestrijding der kosten van brandweer en bestrating, ten
gezamenlijken bedrage van f. 175-11 st., waarvoor Rembrandt hem eene quitantie
had gegeven (Urk. 187). Hij heeft reeds toen wellicht met Rembrandt over een
eventueele overdracht van het huis onderhandeld. Op de eerste veiling, 1 Februari
1658, en de tweede 18 Januari 1659, was hem de geboden koopsom waarschijnlijk
wat hoog, resp. f 13,600 en f12,000, doch het bod is niet doorgegaan, ten gevolge
van het door Louys Crayers, als voogd van Titus, gelegd beslag. Bij de eerste veiling
schijnt van zijnentwegen door Lieven Simonsz. Kelle zijn zwager, een schoenmaker,
geboden te zijn f 11.218; hij zelf was ‘borg ende medestander’ (hoofdelijk

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

aansprakelijke borg), en zekere Daniel Fontijn, ‘Simpel borg’, d.w.z. met recht van
schuldsplitsing en uitwinning. Voor dien prijs is hem ten slotte de koop toegewezen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

176
Het voorgeschoten geld is hem uit de opbrengst van het huis voldaan (Urk. 187).
In 1662 hebben de koopers het huis verbouwd (O.H. 1914 bl. 262), den aardigen
trapgevel vervangen door een Kroonlijst met fronton, het gebouw in tweeën gesplitst,
en daarmede een begin gemaakt van den treurigen rompslomp voor de bewoning
van een vijftal gezinnen, zooals deze bestond in 1906, toen het pand op verzoek en
door steun van ‘de Commissie tot herdenking van Rembrandts drie-honderd jarigen
geboortedag’ door de stad Amsterdam werd aangekocht, met de bedoeling het in
denzelfden toestand te handhaven. Door de nobele daad van Jhr. P. Hartsen kon
daarop in 1907 de stichting Rembrandt-Huis worden opgericht, die het huis van de
stad overnam, waarop het zijne tegenwoordige bestemming, ter eere van Rembrandt
mocht bereiken.

DE BESNIJDENIS. REMBRANDT F. 1661. ONAFGEWERKT SCHILDERIJ DOOR REMDRANDT VOOR LODEWIJK
VAN LUDICK.

Voor Rembrandt was het uitblijven der betaling, van het door hem voor het Stadhuis
geleverde groote schilderstuk ‘de Samenzwering van Claudius Civilis’, niet alleen
als kunstenaar eene groote teleurstelling, maar het berokkende hem ook moeilijkheden
met zijnen vriend, den kunstkooper Lodewijk van Ludick. In Maart 1659 had
Rembrandt zich tegenover dezen verbonden, om wat van Ludick als beschadigde
borg voor hem aan Gerbrand Ornia had betaald, te restitueeren, door hem gedurende
drie jaren telkens f 400 te betalen, door het maken van schilderijen, en o.a. te zullen
afschilderen de ‘Jonathan en David’. De beide vrienden waren in dien tijd steeds
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VROUWTJE AAN DE PUT 1655. REV. MR. SHEEPSHANKS TE HARROGATE. SCHILDERIJ DOOR REMBRANDT,
IN HET BEZIT VAN HARMEN BECKER, KOOPMAN TE AMSTERDAM, 1678.
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met elkaar in relatie gebleven, en daardoor was wellicht deze schuld van f 1200. wel eenigszins op den achtergrond geraakt. Rembrandt had zich reeds spoedig na de
veiling van zijn kunstbezit, niet meer kunnen bedwingen, om kunstvoorwerpen te
koopen, die hij begeerlijk vond. Reeds in Januari 1660 had hij drie schilderijen door
Lastman en Pynas, en ook prenten van v. Ludick gekocht (Urk. 225), die deze echter
nog niet geleverd had, Rembrandt zijnerzijds had inmiddels een ‘Karsnacht’ en een
‘Besnijdenis’ voor van Ludick geschilderd, getaxeerd op een bedrag van f 600, doch
het laatste schilderstuk was nog niet geheel gereed, waarvoor van Ludick nog f. 118
zou betalen.

DE VAANDRAGER, 1634. MR. GOULD TE NEW-YORK. SCHILDERIJ DOOR REMBRANDT IN HET BEZIT VAN
HARMEN BECKER, KOOPMAN TE AMSTERDAM, 1678.

Het laatste schilderij is waarschijnlijk nooit geheel afgemaakt. Vermoedelijk komt
het voor in den inventaris, die Rembrandts leerling Ferdinand Bol deed maken bij
gelegenheid van zijn tweede huwelijk, den 8sten October 1669. Hij heeft het wellicht
meer om het schilderwerk dan om de voorstelling gewaardeerd. (Zie Dr. A. Bredius
in O.H. 1910; bladz. 234). Thans is het waarschijnlijk terug te vinden in de schilderij
gem. Rembrandt f. 1661, in de verzameling van P.A.B. Widener te New-York. Dr.
Hofstede de Groot merkt hierbij op (Beschreib-Verzeichnis VI No 82) dat de
besnijdenis in een stal schijnt te gebeuren, die toch eigenlijk in den Tempel behoorde
te geschieden. De knielende gestalte lijkt op een Wijze uit het Oosten, en de staande
grijsaard op Zacharias, die op een schrijftafelken schreef: Johannes is zijn naam.
(Lukas I Vs. 63).
Er zijn drie elementen in deze voorstelling aan te wijzen, die zich niet met elkaar
vereenigen. Vermoedelijk is Rembrandt bij zijn werk van het eene onderwerp op het
andere overgegaan. - Dit alles past volkomen op de mededeeling, dat deze schilderij
nog niet geheel gereed was.
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In den zomer van 1662 had Rembrandt echter het gerechtvaardigd vertrouwen,
om betaling te zullen ontvangen van het door hem aan de Stads-Regeering geleverde
schilderij, waarvoor Govert Flinck indertijd f 1000 zou hebben ontvangen, ware hij
niet overleden vóór hij het werk ten uitvoer had kunnen leggen. Deze vordering
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vormde nu wederom den grondslag van eene nieuwe overeenkomst met Van Ludick,
ten overstaan van den Notaris Nicolaas Listingh, waarin het voorgaande nader werd
geregeld (Urk. 253). Rembrandts schuld bleek per resto f. 1082 te bedragen, en er
werd overeengekomen dat Van Ludick ¼ zoude genieten van het door de
Stads-Regeering verschuldigde, en verder de helft van hetgeen Rembrandt, na 1
Januari 1663 zou verdienen in 't algemeen, totdat dit restant ad f 1082 zou
aangezuiverd zijn.

VENUS EN CUPIDO. OMSTREEKS 1662. LOUVRE TE PARIJS. SCHILDERIJ DOOR REMBRANDT IN HET BEZIT
VAN HARMEN BECKER, KOOPMAN TE AMSTERDAM, 1678.

Van eenige betaling vanwege de Stedelijke Regeering is echter met zekerheid
niets gebleken, en wellicht heeft de hooghartige kunstenaar het beneden zijne
waardigheid geacht, om door een proces tot betaling te noodzaken, of heeft het leed
door het overlijden van Hendrickje Stoffels, in October 1662, hem daartoe de lust
benomen. Wel blijkt, dat Rembrandt toen in geldnood heeft verkeerd.
In December 1662 leende hij een bedrag van f 537 à 5% van den rijken koopman
Harmen Becker, (Riga 1617-1678 Amst.) die aan schilders, kunstkoopers, en ook
wel aan particulieren gewoon was geld te leenen, op onderpand van schilderijen of
kunstvoorwerpen. (Mr. N. de Roever: Uit onze oude Amstelstad. 1891, bl. 112-113).
Rembrandt moest hem daarvoor in pand geven: ‘negen stuckx schilderijen en twee
const-printboecken’ (Urk. 255), en hij leende in Maart 1663 nog eens van denzelfden,
een bedrag van f 450. (Urk. 258).
Intusschen schijnt Rembrandt niet in staat te zijn geweest, om zijn schuld aan Van
Ludick af te lossen. Deze laatste heeft toen van het College van Schepenen van
Amsterdam een vonnis tegen Rembrandt verkregen, waarvan de strekking echter
onbekend is. Kort daarop, den 4den Juni 1664 heeft Van Ludick al zijne rechten,
voortvloeiende uit zijne overeenkomst met Rembrandt, d.d. 28 Aug. 1662, ten
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overstaan van den Notaris François Meerhout, overgedragen aan Harmen Becker,
zoodat ook Van Ludick ten slotte betaling heeft ontvangen (Urk. 263).
Met Becker, den gentleman-dealer, gelijk Dr. Bredius hem noemt, een weinig
sympathieke persoonlijkheid, die Rembrandt in
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zijne oudere levensjaren schijnt te hebben geëxploiteerd, en die door het overnemen
der vordering van v. Ludick, Rembrandt nog meer in zijn macht kreeg, had Rembrandt
toen reeds moeilijkheden. Toen hij in het begin van 1664 zijn schuld aan Becker
wenschte af te lossen, ontstond hieromtrent reeds verschil van gevoelen, met dit
gevolg, dat Becker het door Rembrandt aangeboden geld weigerde aan te nemen.
‘Laet Rembrandt eerst de Juno opmaken’, had Becker geantwoord (Urk. 278). De
‘Juno’ is later inderdaad opgemaakt, en bevond zich in Becker's nalatenschap, toen
hij in Sept. of Oct. 1678 overleden was. Het schilderstuk bevond zich in diens woning
op de Keizersgracht b/d Runstraat. ‘In de Zael naest het Voorhuys’ wordt vermeld:
‘een Juno levensgroot’, waarschijnlijk de bedoelde schilderij. (Dr. A. Bredius in O.H.
1910. F. Lugt: Wandelingen, bladz. 62).
Deze eerste schulden aan Becker, heeft Rembrandt in Oct. 1665 terug betaald
(Urk. 281), wellicht door hulp van Titus, die in Juni van dat jaar, het bedrag van f
4200 had ontvangen, door Isaack van Hersbeecq, krachtens Sententie van den Hoogen
Raad aan Louys Crayers terug betaald, nadat Titus, slechts enkele dagen van te voren,
brieven van meerderjarigheid van de Staten van Holland had ontvangen, op het
gunstig advies van Burgemeesteren van Amsterdam. (Urk. 274).
Wij meenen ons hier verder niet met Harmen Becker bezig te moeten houden, wijl
deze niet tot Rembrandts crediteuren in zijn boedelafstand heeft behoord, en eerst
na afloop daarvan met hem in relatie schijnt te zijn gekomen. - Het schijnt genoeg,
te vermelden, dat bij uitspraak van scheidslieden d.d. 24 Juli 1668, Rembrandt
veroordeeld werd, om het bedrag der schuld ad f 1082 aan Van Ludick, door Becker
overgenomen, aan dezen terug te betalen, voor 2/3 in contant geld en voor 1/3 in
schilderijen. (Urk. 300).
Becker is daarbij wel gevaren. In zijne nalatenschap bevonden zich in 1678, een
twaalftal schilderijen van Rembrandt, bijna uitsluitend werk uit 's meesters lateren
tijd, waaronder een ‘Vrouwtgen aen de Put’, van 1655, nu in het bezit van Rev. Mr.
Sheepshanks te Harrogate, dat in 1906 op de Rembrandt-tentoonstelling te Leiden
te bewonderen viel; dan ‘de Vaendrager’ van 1654, nu bij Mr. Gould te New-York;
een ‘David en Jonathan’, wellicht het voor Van Ludick gemaakte schilderij, en een
‘Venus en Cupido’, van omstreeks 1662, nu in het Louvre, waarvoor Hendrickje
Stoffels wellicht geposeerd had, met een gevleugeld kind bij zich.
De crediteuren van den gezamenlijken boedel zijn derhalve allen, behalve van
Hersbeecq, ten slotte voldaan, allen - wellicht met uitzondering alleen van Geertje
Dircx, de vroegere min van Titus, wie door Rembrandt in 1649 een jaargeld was
verleend, van wie echter niets meer is vernomen, en die vermoedelijk kort na
Rembrandts verzoek om gerechtelijken boedelafstand, is overleden.
Er bestaat dus geen reden om te veronderstellen, zooals wel eens met heftigheid
is beweerd, dat de meester in de jaren van zijn grijsheid door alle weldenkenden
werd versmaad en ontweken. Rembrandts eer en goede naam zijn blijven staan boven
zijn ongeluk, - de belangrijke opdrachten aan hem gegeven, ook na de regeling van
zijn boedelafstand, bevestigen dit, en wij denken hier in dit verband nog in 't bizonder
aan zijn vermaard meesterwerk ‘de Staalmeesters’, van het jaar 1662, geschilderd
in opdracht van het College van Gouverneurs van de Lakenen te Amsterdam.
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Voor de schuldeischers was de liquidatie op bevredigende wijze afgeloopen; zelfs
Van Hersbeecq kon redelijkerwijze geen grief tegen Rembrandt persoonlijk doen
gelden, nu bij Sententie van den Hoogen Raad was beslist, dat Titus als mede-eige-
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VOORGEVEL VAN DE HERBERG ‘DE KEYSERSKROON’ IN DE KALVERSTRAAT TE AMSTERDAM. GEBOUWD
OMSTREEKS 1560. REPROD. EENER TEEKENING VAN EEN ONBEKENDEN MEESTER, 1725. ARCHIEF DER
STAD AMSTERDAM.
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naar van den boedel, een beter recht dan hij - van Hersbeecq - op de opbrengst van
het huis bezat.
Rembrandt zelf heeft daarna een kleinburgerlijk bestaan moeten leiden, al had hij
zich wederom den eigendom van eenig kunstbezit weten te verzekeren, dat zijn
kunstenaars-natuur nu eenmaal niet kon ontberen. Eigenlijke armoede heeft hij niet
gekend, zooals wij weten uit den staat zijner nalatenschap, die aan zijn dochtertje
Cornelia, en het dochtertje van Titus nog een klein erfdeel bracht.
Rembrandts voorspelling, in de dagen van zijn diepste ongeluk gedaan, hoe zijn
roem als een Phenix uit zijn asch zou opstaan, is echter wel ten volle bewaarheid.
Een overzicht te geven van de finantieele uitkomsten van den boedel, is niet wel
mogelijk gebleken. De rekening en verantwoording van den Curator ontbreekt. De
afrekening, zooals die voorkomt in de boeken der Desolate Boedelskamer, is
onvolledig.
Op 1 Mei 1661 achtten Commissarissen der Desolate Boedelskamer hunne
bemoeiingen ten behoeve van de Crediteuren afgeloopen - de boedel werd op dien
datum nog gedebiteerd voor ‘Recht van de Kamer’ met een bedrag van f. 134-5-8,
en vermeldt ten slotte het toen beschikbare saldo ad f 6972-12 st. (Urk. 176). Geen
opgave wordt o.a. gedaan van het loon van den Secretaris en den Concierge der
Desolate Boedelskamer, die volgens de ‘Instructie’ ieder 5% van de opbrengst der
roerende goederen in rekening mochten brengen. De rekening en verantwoording
van den Curator, wiens salaris door Commissarissen der Desolate Boedelskamer
moest worden vastgesteld, ontbreekt. Vermoedelijk hebben ook de Curator Mr.
Henricus Torquinius, de Secretaris Frans Bruyningh, en de Concierge Thomas
Jacobsz. Haringh in stede van betaling te eischen van den kunstenaar, die geheel
zonder middelen was, doch wiens eer en arbeidslust ongeschonden stonden, genoegen
genomen met eenig kunstwerk van zijn hand.
Het beschikbare saldo, hierboven vermeld, werd aan Titus, doch eerst ruim vier
jaren later, en nadat hij brieven van meerderjarigheid had ontvangen, als het hem
toekomende deel van de opbrengst van het huis, en van den gemeenschappelijken
boedel zijner ouders, na aftrek van enkele kleine onkosten, den 5den November 1665
uitgekeerd, waarbij Abraham Francen, Koopman in de Anjelierstraat, en Bartholomeus
van Beuningen, lakenkooper in de Liesdel (Lange Niezel), zich als borgen voor de
eventueele terugbetaling dier gelden hadden moeten verbinden (Urk. 279).
Aan Louys Crayers was bereids als voogd van Titus, den 20sten Juni 1665, het
door Isaack van Hersbeecq terugbetaalde bedrag van f 4200 overhandigd, in mindering
van hetgeen zijner Pupil in diens moederlijke erfenis toekwam (Urk. 275).
Twee dagen later heeft Crayers zijn voogdijrekening afgelegd. De zakelijke inhoud
daarvan is echter onbekend, door het verloren gaan der bescheiden (Urk, 276).
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Bosch,
door Adwaita.
Bezwering van daemonisch tooverspel,
Staan reuzeslangen stijf als beukestammen,
Met goud geschubd, hun groenflikk'rende kammen
- IJl suist de fluit - naar 't zonlicht, tropisch schel;
Gespikkeld, geel en zwart, ligt 't pantervel,
Vol gift'ge stank uit bruin-ett'rende schrammen;
En ov'ral rondgespat, net bolle zwammen,
Zijn droppels bloed, vreemd-levend, rood en hel.
De boa's staan, dreigend, angstwekkend stil.
- 'T wordt donker, plots'ling. - Zag ik niet getril
Ginds, hoog en ver, van een getakte tong? Ze leven: 'k hoor 't, ik zie 't: een sijf'len gaat 'T beweegt! - de koppen schomm'len! - God! - Daarslaat
De Toov'naar tot onttoov'ring op zijn gong!
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Violenbed,
door Adwaita.
Het heele perk was vol: je zag geen zand.
De paarsen leken ernstige oude heertjes,
De bruinen glanzend-moll'ge, goed'ge beertjes,
De gelen pluimen van een goudfazant;
En massa's witten stonden om de rand,
Zoo wit als vlinders of als duiveveertjes,
Net roomsche kindertjes in Pinksterkleertjes,
Die om iets heiligs heen staan, hand in hand.
Verwilderd is 't, deels plat, deels uitgeschoten,
Zoodat ik - 'k zie ze nog - die mooie grooten
In de verschrompelden nauw'lijks herken;
Maar even lang als toen sta ik te kijken:
Ze deden goed hun best; 't mag nu niet lijken,
Alsof 'k voor 't vroeger moois ondankbaar ben.
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De vrouw aan het venster,
door Johan de Meester.
Moeder, ik wil met u afrekenen. Het is vroeg, ik ben uit bed gegleden toen de
roomsche-kerkklok luidde. Bert sliep natuurlijk, hij snorkte telkens, kort, zooals een
varken knort. De overgordijnen van het eene raam hadden een kier; 'k geloof toch
niet dat ik daardoor ontwaakt ben; bij den schemer er van trok ik kleeren aan. Nu zit
ik in de achterkamer, in peignoir en ongewasschen. Het is 1 Mei, de musschen tjilpen
van de boomen en de daken; maar de lucht druilt grauw, 't is kil. Toch dreef het
voorjaar me het bed uit. Ik voel een zwaarte om de oogen, maar weet dat ik niet meer
zou kunnen slapen. Gisteravond lag ik lang wakker; Bert merkte daar nu gelukkig
niets van; de bui van zijn medisch snuffelen in mijn gezondheid is overgedreven.
Ik moet u alles zeggen, Moeder. - Vader en u waart ook niet gelukkig, maar u hebt
het uitgehouden, misschien wel om ons; ook Vader om ons. Mij bindt niets, sinds
Riekje dood is, en nu haat ik dit huis en alles, ik ben louter wrok en haat en ook vol
verwijt tegen u.
Want u hebt mij eens gedreven, ach hoe lang is dat geleden, maar het heeft over
mijn leven beslist. Waarom moest u mij overreden dat ik het uitmaken zou met
Willing? Wat is die afgunst van de moeders op de liefde van hun dochters! U wist
toch dat ik toen van hem hield, juist doordat ik eerst had geweifeld. Tegen hem
opziend, verbeeldde ik mij alleen uit ontzag den afstand te zien. Dat er iets in mij
terugschrikte voor het verschil in leeftijd, besefte ik niet. Toch lijkt vijf-en-dertig
oud, wanneer men twee-en-twintig is. 'k Hield nu van hem, ik wilde trouwen - uw
bezwaren prikkelden tot volhouden, telkens wanneer ik te hoog naar hem opzag.
Maar wat hadt u tegen hem? Was 't onze standing; door vaders geld?! Hij was toen
nog geen ‘mooie’ partij. Maar hadt u mij, toen ik hangend haar droeg, niet al ingeprent
dat ik uw kind was en vader geestelijk u niet waard? Hoe jong sprak ik na ‘materialist,’
zonder te weten wat het wou zeggen! Nóóit wilde u hooren van de fabriek, Vader
mocht er niet over spreken; en toen de broers beiden wilden naar Delft en niet ‘iets
hoogers’ dan ingenieur, drongt u mij uw gegriefdheid op, ik vònd u in uw zonen
beleedigd! Toch i s in mij de aard van vader - juist daardoor heb ik lang geaarzeld,
of Willing wel een man voor mij was. Dan.... had hij niet zijn aureool? Zelfs dat hij
vaak gepreoccupeerd was, scheen me een bewijs van waarde, al maakte het me wel
jaloersch, al maakte het me boos op mezelf, omdat ik me minderwaardig voelde,
hem ònwaardig òf niet uit zijn sfeer. Wanneer hij me dan weer aanhaalde terwijl we
alleen waren, gaf ik me gelukkig over; al bij zijn binnenkomen, wanneer ik in zijn
oogen las dat iets aan mijn uiterlijk hem plezier deed, hij iets nieuws onmiddellijk
zag, was ik blij en weer vol moed. Het doortintelde mij, zoodra hij me aankeek,
welbeschut leunde ik in zijn omarming. Daarbij wist ik hem van de sóórt mannen,
die u me altijd hadt aangeprezen, werker met den geest, geleerde; het eenige wat mij
nog angstig maakte, was dat u toch niet op hem gesteld waart. Ik hield van hem voelde zijn kracht en gezondheid.
Toen, opeens, dat van dien avond! Waarom heb ik het u verteld? Wat was toch al
uw macht over mij en hoe hebt u zich niet eerlijker, rechtvaardiger rekenschap
gegeven van de verantwoordelijkheid, die uw overwicht oplegde, daar u toch mijn
karakter doorzag, wist dat ik anders was dan u, veel had van vader wiens aard u
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kende, van wien u wist wat h i j vroeg als geluk. Dwinglandij is zulk een invloed,
redelooze dwingelandij, omdat hij de natuur wil dwin-
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gen, in haar vervormen wat tot het bestaan hoort, wat immers bij het ontstaan gevormd
is.
Maar vroeger hadt u me fel gewaarschuwd en ik had het ook alles aanvaard, doordat
ik voelde dat u gelijk hadt, ruimer me voelde, bevrijd van een druk, sinds ik die
zelfbeheersching kende. Zoo heb ik, geschrikt nu, u wéér geloofd. Indien de liefde
uw inzicht geleid had, niet de eigenliefde van uw kalme verstandelijkheid, u zoudt
met Willing hebben gesproken, mij gerustgesteld, hem gewaarschuwd, hem gesmeekt
geduldig te zijn, voorzichtig met mij, totdat het de tijd was dat hij alles van me mocht
vragen: de tijd dat het ook voor mij een geluk werd. U deedt me gelooven, dat hij
slecht was! slecht, omdat hij te weinig geduld had, éénmaal uiting gaf aan zijn drift,
eenmaal iets wou van wat hij kon voelen, dat later voor mij, ook voor mij h e t zijn
zou, de smachtend gewilde verzadiging.
Moeder, ik ken uw leven niet, maar u hebt Vader nooit liefgehad. Een vrouw die
moeder werd in liefde, verwijt hun hartstocht niet aan d e mannen. U déédt het, met
uw: - ‘Is hij óók zoo?’ met wat u me zei van dierlijkheid, schande; uw wreede
voorspelling van trouweloosheid. Omdat de man, die, maatschappelijk tot trouwen
in staat, mij, die hij liefhad - hij hàd mij lief! - in hartstocht op zijn schoot getrokken
en eigenlijk niet veel meer dan omarmd had, met fel gebaren aan zich geprest; drongt
u mij een beschaamdheid op, als was ik een gevallen meisje.
Tien eindelooze jaren lang heb ik gesnakt naar de drift van dien avond. En in de
wanhoop van dat verlangen, ben ik verouderd vóór den tijd. Het is waar, dat u ook
het huwelijk met Bert me allerminst hebt aangeraden. Maar nu geloofde ik u niet
meer - toch was ik van uw invloed niet los. Hem nam ik, zooals ik Willing gedaan
had, omdat ook in hem dat ‘hoogere’ was! Genadige God, een apotheker! Uit ons
huis boven een winkelpui! Maar Bert was immers ook: een geleerde! en de eenvoud
van zijn beroep verhoogde voor mijn, door u ingeprent en daardoor nooit echt, nooit
klaar en helder idealisme, de eerbiedwekkendheid van zijn werk. ‘Dr.’ was hij en
toch geen dokter; o! dat woord: bac-te-rio-loog, daarop gaf een meisje d'r jawoord,
dien schijn van iets dat me niets kon schelen - daarop, dáárop ben ik getróúwd!
Als het hem nu maar niet zooveel waard geweest was! Wat zou zelfs een man als
Bert, onhartstochtelijk maar: een man! met me hebben kunnen doen, van me hebben
kunnen maken, zonder de vervloekte aantrekkingsmacht van die
opkamer-achter-de-winkel, waar z'n ziel en z'n zaligheid lag. Wat huiselijkheid, wat
hartelijkheid - was hij gezellig geweest en natuurlijk, niets dan 't gewone, nacht èn
dág, ik zou me, toen Riekje kwam, hebben geschikt. Maar dat hij, toen we háár
moesten verliezen, afleiding zocht en vond in dat hok.... Van toen afaan was ik
verloren. Zeven jaar heeft dat lijden geduurd, dat wrokkend zonder-hoop-verlangen.
Toen is h i j in de straat gekomen, om wiens ontrouw ik nu in den dood wil. Ik zal
hem u duidelijk aanwijzen. U weet, hoe infaam ik onze straat vond met dat
altijd-hetzelfde van de Bank over ons en de winkels ernaast en de zeurige tram met
'r wee geklingel. Maar h i j kwam er wonen, nr. 77, boven de comestibles! Wij zijn,
dat weet u, 84. Hij was vaak thuis, ik zag hem staan. Uit Indië is hij gekomen, waar
hij eenige jaren schatrijk en toen weer volslagen arm was. Hier werd hij inspecteur
van een levensverzekering. Bescheiden bestaan, maar hij is een heer! Ik moest het
onderscheid zien met Bert, die zich ook nooit houdt als een geleerde, in gebaren noch
gedraging, dienstvaardig, gedwee met z'n hooge schouders, altijd die gekromde nek,
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handjes die aanvatten, willig, bedrijvig, net
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als z'n zus die altijd breit. Maar het ergste is z'n neus. Als hij, om mij, heel erg
geschreid had of bij een chronische verkoudheid, zou men dat opgetrokken-houden
van z'n sponzige gele neus begrijpen. Maar hij is niet verkouden, hij huilde nooit, al
werd ik geen groot geluk in zijn leven; hij klaagt noch ruziet, denkt niet aan deernis,
hij denkt aan fleschjes en pannetjes, ook is zijn neus niet beklagenswaardig en alleen
afschuwelijk-leelijk, net of ie aldoor iets ruikt dat stinkt.
D e a n d e r .... liep niet met den neus in den wind. Ook daarvoor was hij t e veel
een heer. Het sprak vanzelf dat hij rechtop ging, rustig recht voor zich uit en aankeek
al wie, al wat hem gezien-worden waard was. Zóó zag hij mij.... en ik ging gluren,
mijn oogen kenden sedert geen rust meer. In zijn oog heb ik alle geluk gelezen, het
gaf me den moed voor alle gevaar, den onverzettelijken wil om heen te zien over elk
beletsel, om d a a r v o o r niemand te ontzien, het minst van iedereen mijzelve; om
te willen, te weten, te voelen h e m , als reden van alle doen - van leven.
Ik heb u gezegd dat ik nu in den dood wil. Maar zelfs voor den zelfmoord ontbreekt
me de moed. Zóó is met z i j n liefde mijn wil vernietigd. Was, als zijn liefde, mijn
wil louter waan? Maar wat heb ik er niet door gekund, hoe heb ik gelééfd! - ook nog
in den twijfel.
Het volle gelooven duurde zóó kort! Nu lijkt het een onwezenlijkheid, hoewel: dat hij werkelijk hield-van-mij, dat, ja! dat was niets dan verbeelding: misschien
verbeeldde ook hij het zich, het korte moment dat ik heb geaarzeld, niet aan het
bekennen-van-liefde weerstaan, maar wel getwijfel: wordt het geluk? Zal ìk, kàn ik
nog vinden geluk?
Maar dat ik hem liefhad was werkelijkheid! Ik van hem, met elken adem, in elke
vezel van mijn lichaam, in alle roerselen van mijn gemoed. U dacht misschien straks,
dat ik zoo maar wat raaskal, daar ik u schreef van verlangen naar dood-zijn, u, van
wie ik heb dat leven, het leven waar ik nu alles van ken, alle vreugden.... en alle leed;
maar, Moeder, u ontglipt de moed om nog te denken aan verdwazing, iets dat tijdelijk,
nìet voor-goed is, als ik u zeg: 'k zonk zoo ver weg, dat ik opzettelijk schaamteloos
werd, erger dan de veilste vrouw die voor geld haar kuischheid wegtrapt, hoont die
rest-van-eerbaarheid, die géén mensch vermorzelen kàn. Want die vrouw verkoopt,
wil geld; geld voor d'r kind, voor d'r minnaar, d'r schoonheid - mij bleef niets om te
wenschen, te willen, doelloos smeet ik me weg, om het smijten, omdat ik het had
gedaan voor hem, dat geleerd in den dienst van me slaafschheid: die drieste hoon,
dat geluk-van-een-vloek. Het was niet meer dan een manuaal, een schijnbeweging
van de liefde, en 't was het eenige dat me restte. De zaligheid mijn naakt te toonen
in overgaaf aan het geluk, verwerd tot een dwang van mijn zieke behaagzucht.
Doelloos stalde ik mij uit, doelloozer dan de verworpelingen die immers altijd nog
hopen op geld; want ik kon mij niet verkoopen, ik was geen arme vrouw aan 'n deur,
waar mannen heimelijk binnensluipen; ik was de fatsoenlijke deftige echtgenoot van
een geacht apotheker, een veelgeraadpleegd onderzoeker, stellig deskundige op zijn
gebied - en terwijl hij, alvorens des morgens te kunnen verdwijnen in de welbeminde
heimelijkheid van zijn opkamer voor wat de aandacht heeft van zijn hart, het dagwerk
van de bedienden regelde, die meisjes-leerlingen met wie hij praat zonder te flirten
en lacht, vaak lacht, zonder ooit één lonk; of aan 't bureautje bij het raam inschreef
al wat er weer viel te boeken; stond zijn vrouw, na laten slaap, in de kamer aan het
waschstel, ontkleedde zij zich vlak vóór het venster, met enkel de vitrages dicht,
niets dan doorzichtige vitrages; en wist in de Bank aan den overkant de klerken op
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hoonende grollen.
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Want minder striemden zij dan h i j . Nooit kan het dartelen en smalen bij het als
vieze schooljongens gluren der botteriken op de Bank halen bij de beleediging van
zijn t e schielijke onverschilligheid. Als de onwederstaanbare was hij van Java
teruggekeerd, een don juan van één-en-vijftig. Naderde hij den ouderdom? Ik heb
het niet anders dan in de onbarmhartigheid van zijn plotseling-breken kunnen
bespeuren. Of wekte de gretigheid van mijne liefde zijn weerzin?.... Hij schonk me
enkele romans; daaronder was M a d a m e B o v a r y , waar hij telkens over begon,
terwijl ik niet toonen dorst dat het me kwelde. Ik was tot elk waagstuk bereid, doch
beurtelings dienden het voorwendsel van zijn medelijden met Bert en het argument
van de omzichtigheid noodig bij zijn betrekking, om plannetjes waar hij mijn
gemakzucht mee tartte, vaak onmiddellijk na het opperen te doen verwerpen. Toch
gingen we vier keeren naar den schouwburg. Eens was het C a r m e n : de Toreador!
eens was het Schnitzler's F r a u a m F e n s t e r ....
Die vrouw werd ìk, op mijn manier. Wie mijnen dood wil, ben ikzelf. Daardoor
zal ik wel blijven leven, met al de walging van mezelf. 't Is zeker weerzinwekkend,
Moeder, dat ik er ziek behagen in vond mij aan het venster ten toon te stellen. Maar
wanneer ik, vóór het ‘echtelijk’ waschstel, vóór dat smalbreed spiegelvlak, te langen
tijd eigen blootheid beschouwde, was 't om te weten: wàt heeft hem mishaagd; en 't
was om nòg naar de tasch niet te grijpen, waar ik, als dúúrde o n z e tijd voort, mijn
poudre-de-riz en mijn beste odeurfleschje in bewaard hield, hoewel ik ze nu alléén
thuis gebruikte, met handen, wreed voor 't eigen lichaam.
Moeder, ik mocht u dit niet besparen. Het geeft u ‘oorzaak en gevolg.’ Heeft het
niet alles moeten zijn? Had ik anders kunnen zijn? Ik, in overspel versmaad door een
tien jaar ouderen celibatair, om wien ik alles placht te wagen, ben het stuurlooze
kind-van-me-vader, dat Willing zeker had kunnen leiden, maar dat uw domme raad
mis-leid heeft.
Men zegt dat ouders van kinderen leeren. Ik kan niet nagaan, wat daaraan waar
is, ik heb geen moeder mogen blijven. Maar als de mogelijkheid bestaat, dan moeten
de ouders ook willen leeren. U wilde nooit anders dan uzelve. U hieldt te weinig van
uw man om ooit zijn aard te kunnen dulden, om te gedoogen dat die mij leidde. Mijn
leven is mijns vaders wraak. De mensch is meer nog dan verstand, dan domme praal
met hersenfijnheid, ik boet voor het tekort aan passie, dat Vader moet hebben verweten
aan u.
Al wat ik u hier schrijf, is tijding. Weten doet u dat Riekje dood is; gissen dat Bert
en ik niet gelukkiger met elkander zijn dan Vader en u waart. Verder weet u niets
van mij, u die al mijn gedachten woudt weten toen ik kind was en jong-meisje. Aan
Bert vondt u mij afgeleverd, daarmee was uw moedertaak uit. Maar niet voleindigd
zijn de gevolgen van uw invloed op mijn leven. Zoo hoort u nu dan alles, Moeder.
Leefde Vader nog, ik zweeg. Dat ik spreek is óók: om hem. Ik voel, ik weet door
mijn gevoel, dat Vader dien wrok zou begrijpen en deelen. Waarom hield ik niet
méér van hem, waarom was ik bang voor hem, bang op commando, op uw commando:
me moeder stookte me op op tegen Vader, Vader was géén ‘hoogstaand man’ - zijn
dochter is dan laag-gezonken; Moeder, ik ben niet meer dan een slet, o! verachtelijk
zult u me vinden en toch ben ik uw kind, ùw kind, en ik ben ook niet krankzinnig,
maar Mijn Leven, dat weet ik vernield, uit, voor goed, komt nóóit terug, niets is dáár
meer van te maken, en ik snàkte naar geluk en ik had geluk te geven, maar mijn ééne
kans kwam laat of te bruusk en te gevaarlijk, en dàt, Moeder, vergeef ik u niet.
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Sint-Elmsvuur,
door Herman Robbers.
XVII.
Toen, een dag-of-wat later, Haanstra en Geelveld elkaar op straat ontmoetten,
begonnen ze beiden tegelijk te lachen; vroolijk schetterden de eerste woorden van
den jongen medicus de schilder tegemoet:
‘Wel? Heb je 't al gehoord van Til en Hoogland?’
‘Nou natuurlijk! De bom is gebarsten. 't Was lang te voorzien trouwens!’
Geelveld gilde van plezier. ‘'t Schijnt dat Otto hun betrapt heeft, hè?.... Flagrant
délit!’
‘Ongeveer! Hij is thuisgekomen en heeft ze samen gevonden. Er moet een lieve
scène zijn geweest.’
‘Nou zeg! Aangename ondervinding dan ook, potstausend! Maar hoe kwamen ze
zoo stom?’
‘Sais-pas!.... Erotische vervoering blijkbaar!’
‘Scheiding zal nu wel onvermijdelijk zijn.’
‘Spreekt van zelf! Iedereen weet het al. Die ijdeltuit van een Frederiks is het
dadelijk gaan rondbazuinen, bij Noordzij en anderen. Dacht zeker, dat ze allemaal
ijselijk verontwaardigd zouden wezen! Nou, je begrijpt, Fietje!.... Ze smult er 'an!’
‘Kan ik me denken! Maar zeg, Haan, weet je wel dat die heele geschiedenis
eigenlijk jouw schuld is? Jij hebt ze 't eerst met elkaar in kennis gebracht, die avond
bij Hollandais, twee jaar geleden. Herinner je maar!’
‘Hm, ja! Nou enfin. Mogen ze mij ten slotte wel dankbaar zijn.’
‘Dankbaar? Wie?’
‘Alle drie!’
En genoeglijk proestten de vrienden het samen uit.
Gerucht van 't geval ging van mond tot mond en als een relletje de stad door,
Frederiks was van oud-amsterdamsche familie, algemeen bekend. Nog vóórdat Huib
Hoogland rustige gelegenheid gevonden had, zijn moeder en zusters persoonlijk op
de hoogte te gaan brengen, bereikte hen 't pikant verhaal, verrijkt met
koffiehuiscommentaren, door Peter Ouwater, die 't van een amsterdamschen
tooneelkennis had. Opgewonden kwamen Willemien en hij er mee bij Charlotte en
Albert - zij maakten er een speciale visite voor en betwistten elkander het woord.
Frederiks moest den bewusten avond wat vroeger dan anders thuis gekomen en
aanstonds doorgeloopen zijn naar zijn slaapkamer. Waarschijnlijk niet zonder angstig
vermoeden, waarvoor alle aanleiding scheen te bestaan. En jawel hoor!.... Je begrijpt,
hè?.... De zusters keken elkander aan, beteekenisvol en de zwagers meesmuilden.
‘Nee-maar, hoe vin-je 't toch?’ riep Willemien uit - en in haar stem klonk, ondanks
vertoon van schrik en afkeuring, haar hevig popelend, bijna wild plezier in 't
emotionneerend geval. ‘Moord en doodslag had er van kunnen komen!’ Maar
gelukkig, neen, geen gevecht moest er geweest zijn, wél een schriklijke scène
natuurlijk. ‘De vraag is nu maar,’ merkte Peter op - en met een handgraai door zijn
vettige lange haar gaf hij zich het air van autoriteit in zulke gevallen - ‘of er ook geen
duel op is gevólgd.’
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‘Och kom, welnee!’ - Willemien had hem schichtig aangezien, schokte dan luchtig
opzij haar blonde hoofd met het krullig gekronkelde kapsel - ‘als er iets met Huib
gebeurd was, hadden we 't vanzelf allang gehoord!’
Met stroeve verbazing en killen onwil, blikkende van Willemien naar Albert en
van Albert naar Peter, had Charlotte tot zoover geluisterd. Slechts enkele
monosyllaben waren haar strak getrokken mond
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ontsnapt. Doch nu werden haar hautaine minachting en verontwaardiging geopenbaard
door een felle vertrekking van haar dunne lippen, een blik naar de zoldering, een fier
hoofdschudden. Albert intusschen glimlachte opnieuw en maakte een paar spottende
opmerkingen over artiesten in 't algemeen - die Peter zich, wat hem betrof, en passant
gerust aan mocht trekken. Had hij 't niet altijd gezegd? Je moest ze toch maar proeven,
die artistieke heeren! Welk een wereld!.... Overigens had in geen tijden het heterogene
viertal zich zoo familjaar vertrouwelijk, in lief en leed verbonden gevoeld.
‘Maar wat een ding, zeg, voor mama en Cootje’, riep Willemien uit.
‘Hun lieve Huib, hun weldoener, hun afgod!’ vulde Charlotte smalend aan.
‘Nou ja, Lot, hoor'is, wat waar is mot gezegd, voor moeder en Co heeft-ie altijd
braaf gezorgd.... Weet je, ik vind, we moesten het hun nog maar niet vertellen.’
‘Waarom niet? Ze hooren het immers toch!’ Charlotte schouderschokte
onverschillig. ‘Beter van ons dan van een vreemd! Zijn ze voorbereid als anderen er
mee aankomen.’
‘Ja, jees, maar.... Mama zal zoo vreeselijk schrikken!’
‘Kunnen wij daar soms iets aan doen? Nou nog mooier! Weten ze meteen wat een
heiligje die verafgoode Huib van hun eigenlijk is! Dat durft ons waarachtig de les
nog lezen, weet je wel.... Ik vertelde 't jou ook, Albert.’
‘Ja-ja-ja!’ Ironisch mondtuitte de guitige leeraar. ‘Maar zeg, je moet altijd
bedenken, een dichter, een kunstenaar! Die mag zich wel wat veroorloven!’
‘Pf! Dichter! Kunstenaar!’ deed zijn vrouw, minachtend. ‘'t Zal wat zijn als 't voor
de heeren komt! Onze Huibje!.... 'k Ga er morgenmiddag tóch even na'toe, dan zal
ik mama en Co wel vast vertellen.’
‘Maar doe het voorzichtig aan,’ ried Willemien nog.
‘Ja-ja....’
Charlotte echter was niet iemand voor omwegen. Wel schrok ze, en verzachtte
haar toon wat, toen ze de angstig trillende gebaartjes, de aanstonds over de roode
oogranden glippende en glinsterende tranen van het oude vrouwtje zag, - en Cootjes
vijandig-strakken, dof-gloeienden blik - maar ze vertelde dan toch maar achter
elkander door, al wat ze gehoord had, en ook dat - bij manier van spreken - iedereen
het al scheen te weten. Wonder dat mama en Cootje het niet al van anderen hadden
gehoord.
‘Zoo. Nou. En ik geloof er dan geen steek van voordat Huib het ons zelf vertelt,’
barstte Cootje los. ‘Wat een misselijke kletspraat!’
‘Och kind,’ smaalde toornig Charlotte. ‘Dacht je soms, dat zoo iets algemeen
bekend wordt als het heelemaal niet waar is? Die kennis, waar Peter 't van gehoord
heeft, had 't trouwens direct van een vriend van Frederiks.’
‘Och, och, och, och!’ snikte de moeder en ze schudde het trillende hoofd met het
grijze haardotje. ‘Nou dát weer! Wij raken toch nooit uit de akeligheid! Die Huib,
arme jongen! Och-och, dat hij nou juist....’
‘Arme jongen? Ja, u moet hem noodig nog beklagen!’
‘Hoor'is,’ snauwde Cootje haar zuster toe en haar oogen brandden van woede.
‘Dát weet ik zeker: óf er is niets van waar, óf Huib heeft niet anders kunnen handelen
dan hij deed, en zijn motieven zijn edel en groot. Dat moest jij toch ook begrijpen,
Charlot, jij en Willemien, jelie kent hem toch ook waarachtig! 't Is een schande zooals
jelie....’
‘Schande? Wat is-t-er schande? Kind! Hou jij je toch kalm alsjeblieft, hè?’
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‘Kind? Schei jij liever uit met je “kind”! Ik ben een-en-twintig en weet misschien
meer van het leven dan jelie met je beiden!’
‘Zoo. Ja. Dat kan wel. Uit je fransche

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

191
boeken zeker. Pas maar op, of 't gaat met jou nog dezelfde kant uit!’
‘Kinderen, kinderen,’ piepte mevrouw Hooglands stem. ‘Och, wees nou toch
stil!.... 't Is toch al erg genoeg!.... Och-god-och-god, die Huib, die Huib! Hoe komt-ie
nou zoo in-eens.... Waarom doet-ie me dat nog 'an op m'n ouwen dag.... Heb ik nog
niet genoeg gehad.... Och-och! Nou dát weer!....’
Intusschen was door de hoofdpersonen zelf in het amsterdamsche huwelijksdrama
nog geen voortgang gebracht. Daags na de groote gebeurtenis kreeg Huib van Til
een langen brief, waarin zij hem smeekte en bezwoer, voorloopig vooral geen
pogingen te doen om bij haar te komen. Otto, zijn hoofd kwijt blijkbaar, had Sientje
ten strengste verboden hem toe te laten; zijn zakrevolver had hij nagezien en geladen
waar Til bijstond; de ergste dingen zouden kunnen gebeuren. O, o, en zij was zoo
angstig, zoo bezorgd, voor hem bovenal, haar lieveling, haar schat, wiens leven toch
al zoo moeilijk was; dat zij hem dit alles nog moest berokkenen, vreeslijk vond ze
het, vreeslijk! Of Huib het haar vergeven kon, of hij toch nog van haar hield?.... Zoo,
in de taal der minnebrieven, ging het verder - Huib, innig verteederd, kuste het papier
- en eindigde met een dringende vermaning tot voorzichtigheid en geduld. Alles zou
wel goed komen, maar afwachten was het eenige voorloopig. Otto moest aan het
idee gewennen. Er was een boel comedie in zijn gedrag. Brieven, over de post
gezonden, zouden natuurlijk onderschept worden, maar misschien dat Fietje, van
Noordzij, wel zoo goed zijn wilde eens bij Til te komen en een briefje mee te brengen.
Huib schreef in denzelfden geest terug. Bezorgdheid voor hem was volmaakt
overbodig. Gelukkig met haar liefde, vertrouwde hij vast: de weg tot hun blijvende
vereeniging zou wel gevonden worden. Neen, over háár was hij ongerust. Als ze
toch maar niet ziek werd! Wat een leven moest ze hebben nu, in één huis met Otto!
Zijn arme, trouwe, teedere vriendin! Kon ze niet weg komen en naar haar moeder in
Utrecht gaan? Hij zou er Noordzij eens over spreken; die had nogal invloed op
Frederiks, zou hem misschien wel tot rede kunnen brengen. Onmiddellijk zou hij er
heen gaan, meteen aan Fietje vragen, dit zijn briefje over te brengen.
Noordzij, gevleid blijkbaar - ofschoon zijn reputatie van cynicus hem wel
verplichtte tot een aantal opmerkingen en gezichtsvertrekkingen van twijfel en spot
- beloofde zijn best te zullen doen. Fietje schudde hem daarenboven nog eens flink
door elkaar, zei dat ze hem anders ook niet meer aangekeken zou hebben, en dat hij
maar allemachtig blij moest zijn, ook eens iets behoorlijks te kunnen doen. De criticus
grijnsde. Zij zelve was aanstonds bereid. Net iets voor haar, zoo'n baantje van postillon
d'amour; ze lachte er schaterend om. Nog dienzelfden avond ging ze naar Frederiks,
vond hemzelf thuis en sprak ook het eerst met hem, afzonderlijk. Zij beklaagde den
armen Otto met haar vleiend zangerige stem, zacht hoofd schuddend en hem over
de haren streelend, om een oogenblik later achter zijn rug een grimas te maken en
een klapje op haar zak te geven, waar Huibs brief in zat. Ze moest, zei ze, Tilletje
toch ook even goeiendag gaan zeggen, dat vond Otto zeker wel goed; hij moest ook
niet te hard oordeelen - met een schalkschen stomp in zijn zij - zoo'n heilig boontje
was hij nu zelf ook niet! Wàt?
Zoo begonnen dan de preliminairen. Maar ze schoten voorloopig niet bijster op.
Huib liep naar een advocaat van zijn kennis, ried Til in een briefje hetzelfde te doen.
Opdat er voortgang kwam!
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wanneer het zijn litteraire werk gold. En ook dan waren al zijn artistiek begrip en
zijn eerbied noodig - zijn vrome eerbied voor 't langzaam groeien van een kunstwerk
- om zijn voortvarendheid te beteugelen. Dit wetende deed hij al zijn best, zich ook
zijn eerbiedige liefde en aanstaand huwelijksgeluk als een kunstwerk voor te stellen.
Maar tevergeefs! Het was in een nachtlijk uur, onrustig en helder wakker liggend in
het bed op zijn kamertje - het raam wijd open; daarbuiten gesuis van zomernachtkoelte
- dat hij zich hiervan rekenschap gaf en tot de ontdekking kwam - o, heimelijk,
heimelijk, nauwelijks uitgesproken in zijn binnenste! - dat zijn schrijftalent iets op
zichzelf levends in hem was, iets vasts en heiligs, dat hij alleen maar te verzorgen
had, waar hij nóóit aan twijfelde, terwijl zijn liefde en huwelijksgeluk.... Neen-neen!
Om-en-om gooide hij zich en dorst de gedachte niet af te maken. Waar was het ook
voor noodig? Veel te ver was hij immers gegaan om nog óóit anders te kunnen
handelen. Maar hoe vreemd toch, verbijsterend vreemd, beangstigend onverklaarbaar,
dat die diepe twijfel maar in hem bestaan bleef, terwijl hij toch juist zoo haastig en
ongeduldig, zoo schijnbaar vastberaden handelen wilde.. Na déze gedachte bleef
Huib geruimen tijd roerloos liggen, als geslagen met verbazing, bijna ontzetting,
turend in de donkerte, die boven hem was. Zijn gang door het duistere leven scheen
door nog zwarter afgronden begrensd. En toch wist hij dat dit nu eenmaal niet anders
kon, dat hij voortschrijden moest, altijd voort, over het eens gekozen pad. Was het
déze duisternis misschien ook, waarover Bos wel sprak, als hij zuchtte en zich
beklaagde om het verlies van zijn geloof?.... Wie op God vertrouwen kon.... O maar
hij, Huib, had immers zijn God inzichzelven, hij vertrouwde op zichzelf, op zijn
geweten.... Hij moest ook nooit denken aan geluk, hij moest altijd maar doen wat
goed was, wat zijn geweten hem voorschreef.... van dag op dag, van jaar op jaar....
ook al zou hij zich dan bewust worden, dat iets.... o, zéér schoons, zéér heerlijks....
hem ging ontsnappen, voor goed.
Uit een briefje van Co vernam Huib spoedig, wat Charlotte aan moeder en haar was
komen vertellen. Met zekeren schrik en angst, onbestemd voorgevoel van nieuwe
ellende, ging hij dien zelfden avond nog naar Haarlem, om met hen beiden te praten.
Zijn moeder lag te bed; Cootje had dat niet geschreven; zij had hem niet noodeloos
ongerust willen maken, zei ze; 't beteekende niets, dokter sprak van lichte influenza.
Huib beet zich de trillende onderlip bijna aan bloed en staarde angstig voor zich uit;
maar Cootje, hem begrijpende, pakte zijn arm en verzekerde: met dat bezoek van
Lotte had het niets te maken; den volgenden dag was mama nog heel wel geweest.
‘Arme Huib,’ zei ze hartelijk en trachtte hem toe te lachen, ‘wat ben je zenuwachtig!
Je hebt moeilijke dagen, hè? Zeg, toe, vertel nou'is!’ Hij legde zijn hoofd aan haar
schouder en zij streelde hem even langs zijn haar. Nog niet dadelijk kon hij 't verhaal
beginnen. ‘Moet ik jou nu troosten, jou helpen?’ fluisterde Cootje. ‘'t Lijkt me zoo
vreemd. Je bent zoo sterk altijd. Kom, je zult immers gelukkig worden. Als nu alles
eerst maar in orde is....’ ‘O ja.... o ja zeker,’ snikte Huib. En toen vertelde hij, al wat
hij kon vertellen. Co zou het dan wel vast aan moeder overbrengen, straks, als zij
wakker zou zijn. Want zij sliep nu net even.
Huib intusschen, onrustig, liep naar den ouden dokter - maar deze, lachend en
joviaal als steeds, bevestigde volkomen dat hij van influenza had gesproken; 't had
niet veel te beduiden. Maar ja, ja, de zenuwen, die hadden wel erg geleden, al zoo
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groote emoties, begrijp je.... Voorzichtig, voorzichtig aan....’.
Toen Huib ten slotte aan zijn moeders bed zat, werd er niet veel gepraat. Zij was
zoo moe. Hem de hand drukkend fluisterde 't zieke vrouwtje: ‘'k Begrijp het wel,
Huib.... Het spijt me, zie je, ik had zoo gehoopt.... Maar Co heeft gelijk: wat jij doet
zal wel goed gedaan zijn....’ Toen sloot ze de oogen en plooide zich om haar mond
weer die trek van smartelijke berusting, hem zoo welbekend. Den volgenden morgen
vroeg, in sombere stemming, spoorde Huib naar Amsterdam terug.
Met Charlotte en Willemien had hij niet willen praten. Van Cootje wist hij hoe ze
't gerucht over hem hadden opgenomen. ‘Ze worden bedorven door hun mannen, ze
zijn voor ons verloren,’ had Huib bitter gezucht. ‘Was het maar zoo!’ riep het meisje
uit. ‘Zeg, heeft Til ook broers en zusters?’ ‘Neen, ze is eenig kind....’ ‘O zoo!
Goddank!’
Ook Til Molano's vader, lang ziekelijk, was nu al jaren dood - overeenkomst in haar
leven met dat van Huib, die tot hun sympathie had meegewerkt - ook háár jeugd had
niet veel fleurigheid gekend, weinig echt, jong plezier, maar ook geen ernstige zorgen,
en zeer veel zachte liefheid, een innigen, teederen omgang met beide haar ouders.
De moeder leefde nog, in Utrecht op kamers, leek zelfs nog heelemaal geen oude
vrouw, altijd opgewekt, praatgraag, zonder pretensies - een makkelijk mensch, zei
Til altijd; ook Huib had haar enkele malen ontmoet. Tils neiging tot weemoed, haar
zwaartillendheid, was een erfenis van haar vader, een zwak en melancholisch man;
altijd scheen hij zijn dood te verwachten.
Dadelijk na den avond der catastrophe had Til aan haar moeder geschreven, alles
verteld, en zoo moest Huib nu ook naar Utrecht gaan, en met haar praten.
Hij werd vriendelijk ontvangen, zonder achterdocht of terughouding. Hier viel
niets te verdedigen of gerust te stellen, ja 't scheen wel of, andersom, deze moeder
de zaken van haar dochter minder bezwaarlijk inzag dan die dochter zelf.
‘Ga zitten, meneer Hoogland. Zoo-zoo, bent u het nou. Ja-ja, ik herinner me,
zeker.... Wèl, ik ben al heelemaal op de hoogte; m'n dochter heeft me alles geschreven,
het goeie kind. Erg veel liefs over u natuurlijk!.... Maar ja, 't is een heele
omstandigheid, ja.... ik bedoel.... nou.... om de waarheid te zeggen, op mijn
schoonzoon, op die Otto Frederiks, heb ik het nooit erg begrepen gehad. Een egoïste
man, lastig thuis, maar bizonder toegeeflijk als het hemzelf geldt. Ik ben het altijd
zoo anders gewoon geweest, dat zult u wel van Til gehoord hebben. Haar vader, mijn
man, ach-ach! De goedheid zelf!.... Maar enfin, ik dacht altijd: schoonmoeders en
schoonzoons, nietwaar? Dat gaat nu eenmaal zelden zoo bijster....’
‘Wel mevrouw!’ - opgelucht onderbrak haar Huib - ‘ik hoop dat, wanneer alles
achter de rug en Til met mij getrouwd zal zijn....’
‘U bedoelt dat u anders is. Ja, dat geloof ik ook wel. Met u zal ik wel op kunnen
schieten. Laten we nu maar hopen, dat het gauw tot een scheiding komen kan. Want
zóó is het toch geen toestand. Achteraf maar goed dat er geen kinderen zijn. Die
egoïst van een Otto wou er nooit van weten.. En ja, natuurlijk’ - spontaan stak ze
Huib een hand toe en lachte hem gul in de oogen - ‘dan hoop ik dat mijn kind met u
gelukkig zal worden.... Zij is wat zwaarmoedig van natuur.... Maar als u maar half
zoo goed en lief is als Til me heeft geschreven....’
Mevrouw Molano beloofde alles te zullen doen om tot een spoedige oplossing
mee te werken. Ook zou ze gedaan zien te krijgen dat Til voorloopig bij haar in
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te dikwijls, nietwaar? De menschen praten zoo gauw. ‘Geduld, geduld, mijnheer
Hoogland. Huib zal ik nou maar zeggen, hè?’ Ze ging morgen naar Amsterdam, eens
met Otto praten. Plezierig was dat niet, maar enfin, een mensch is niet voor z'n plezier
op de wereld. De glimlach, waarmede zij dit zei, sprak haar woorden bijna tegen.
En zoo, van verschillende kanten bewerkt, gaf Frederiks toe. Hij was geen man
voor lang verzet. Klagend en morrend, scheldend en bulderend soms, maar dan weer
pogende zich door een somberzwijgende martelaarshouding interessant te maken,
liet hij ten slotte precies gebeuren wat Huib en Til, bij monde van haar moeder, van
Noordzij en van hun advocaat, hem hadden voorgesteld. Til verhuisde alvast naar 't
Utrechtsch pension - en nog in den herfst van dat zelfde jaar, 1890, werd de scheiding
uitgesproken.
Intusschen was, al begonnen met het Julinummer van Noordzij's tijdschrift, bij groote
brokken tegelijk, Huibs roman verschijnende; het verhaal moest in zes maanden
kompleet zijn; Noordzij kreeg massa's gedichten ingezonden, maar tot nog toe weinig
behoorlijk proza. Veel werk en inspanning gaf Huib de correctie, maar ook afleiding,
enkele gelukkige momenten, méér verdriet. Sommige bladzijden, maanden te voren
geschreven, vielen hem mee, verrasten, bekoorden hem bijna - ondanks het peuterig,
dreinerig nuchter correctiewerk, dat allen gloed scheen te verdooven! - maar over
andere bloosde de jonge schrijver, in de eenzaamheid van zijn kamertje; een enkel
woord kon hem diep doen ontstellen; innig besefte hij dan, hoe ver beneden zijn
bedoelingen dit werk van hem nog was gebleven. Bijkans onmogelijk viel het hem
trouwens, in deze uren van correctie, zijn woorden en zinnen nog als levend, frisch,
een directe uiting van zijn innigst ik, te blijven aanvoelen - te verdorren schenen ze
dikwijls, te verflensen, af te sterven haast onder zijn corrigeerende pen. Wanhopig
kon hem dit maken soms. Maar Huib hield vol - al verloor hij bij tijd en wijle allen
kijk op zijn werk, alle saamhorigheid er mee - het moest nu ook eenmaal zoo; hij
was de publicatie begonnen en zou nu doorgaan!
Na de eerste afleveringen hoorde hij er alleen iets over van zijn vrienden en litteraire
kennissen. Zij knikten goedkeurend, schoon nu en dan met een, eenigszins, spottend
lachje. Wel goed, wel goed, zijn werk - maar zoo vreeslijk naïef soms, haast al te
simpel. ‘'t Is, houd me ten goede,’ zei Noordzij zelf, ‘een klein beetje.... klein beetje....
b ê t e hier en daar.... niet zwak toch, nee-nee, dat niet, integendeel! Maar ja.... haast
al te eenvoudig en op den man af....’
Na het verschijnen der vierde aflevering raakte wat méér opinie los. Nu kwamen
in het gepubliceerde al enkele zoogenaamd gewaagde tooneelen voor; meer invloed
had dit feit dan al de fouten, zwakheden en kwaliteiten van het werk te zamen. 't
Begon met Huibs patroon. Op eenigszins strakken toon vertelde hij Huib, de lectuur
tot zoover niet bijster te apprecieeren, haar aan zijn vrouw zelfs ontraden te hebben.
En hij zinspeelde - in 't zelfde gesprek - op Huibs intieme aangelegenheden, waarvan
hij 't een en ander vernomen had. Blijkbaar bracht hij verband tusschen een en ander
en was zijn vertrouwen verzwakt. Huib vertelde dit aan Cootje, die wat blozend
knikte en zei: ja-ja, zoo had zij er al meer over hooren praten. Men begreep niet, dat
het nieuwe tijdschrift - toch ook voor de familietafel bedoeld - zulke dingen opnam,
had zij hooren zeggen. O, en - Huib moest er zich vooral niets van aantrekken! maar ook Charlotte en Albert, ja zelfs Peter en Willemien waren er blijkbaar over
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dag kwam. ‘Ik vind het beroerd, Huib,’ zei ze. ‘Ik had het je eerst maar niet willen
zeggen. Maar nu je er zelf van spreekt.... 't Is afschuwelijk, hè? Houd je kop maar
omhoog!’
‘O natuurlijk,’ lachte Huib, maar zijn lach klonk niét natuurlijk, ‘en.... moeder..
heeft zij ook al....’
‘Nee, ik geloof, eigenlijk gezegd, zij begrijpt er niet veel van.... zij legt het telkens
op zij en dan huilt ze weer en schudt haar hoofd.... Maar ik vraag er maar niet naar,
hoe zij het vindt.... Och, niewaar, menschen van haar leeftijd.... dat kan je beter
begrijpen....’
‘Zeker.... zeker....’ zei Huib. En hij begreep ook volkomen. Toch klaagde er iets
in hem, diep in zijn wezen.
Ook sommige dag- en weekbladen, die gewoon waren nota te nemen van den
inhoud der periodieken, begonnen een woordje los te laten. Er was talent in, bepaald,
Huib bleek wel iemand te zijn die kon schrijven. Maar hoe vreemd verschillend zijn
manier. Soms romantisch-idealistisch, dan weer sterk realistisch, ja plat en cru. Het
ontbrak hem aan smaak, dat was duidelijk. Zekere onbehaaglijke scènes hadden
vermeden behooren te worden. Woorden bevatte zijn werk, die geen mensch gaarne
leest - die zelfs niet te herhalen waren!
Een collega van Huib intusschen, pas gevestigd als uitgever, verklaarde zich bereid
zijn roman als boek in 't licht te geven - bij zijn eigen patroon zou hij er niet graag
mee aangekomen zijn na diens uitlatingen. En het boek verscheen. Dat was in 't
voorjaar 1891. Het lag achter de spiegelruiten der boekwinkels, hier en daar een
exemplaar. Huib zelf was er los van nu. Het was of het hem niet meer aanging. Hij
zag het liggen en had amper besef dat dit zijn boek was, die roman, waarmee hij
zooveel avonden, zooveel nachten had opgezeten, bewerkend de taal, als een landman
zijn akker, tot hij zwoegens moe was. Reeds waren zijn hoofd en gemoed met nieuwe
schrijfplannen vervuld. Dat boek daar.... o ja, dat boek.... nu, het had afgedaan.
Maar de besprekingen werden kompleter nu en vermeerderden zich. Die jonge
uitgever had vele recensie-exemplaren verzonden. En de heeren recensenten - van
iets pikants vernomen hebbende - vielen er gretig op aan. Er waren er, die, ondanks
groote bezwaren - geen smaak, geen elegance, onnoodige cru-heid - van blijdschap
en verrassing spraken, van vonkenspattend talent, van een nieuwen s c h r i j v e r .
Doch de meesten veroordeelden, hoog en koel, Huibs boek als iets zeer onbelangrijks,
de lezing van ernstige menschen onwaardig; geen inhoud had het, geen intrige; een
van die uitingen alweer der moderne zwakkelingen, bedorvenen, waaraan Nederland,
als men er niet voor waakte, stellig en spoedig te gronde gaan zou. Geen levenslust
was er in, geen held of heldin, geen voorbeeld! De lectuur drukte, zij stemde
mismoedig. Over de hoogst onnoodige platheid, de laag-bij-de-grondsche ideeën,
was maar één stem; waarom zoo openlijk toestanden te bespreken, die maar liever
met den mantel der liefde bedekt hadden moeten blijven. De redactrice van een
meisjesweekblad toornde heftig, verwierp het ‘vuile’ boek ten eenenmale,
waarschuwde haar lezeressen ten strengste er tegen. Anderen weer spraken er over
met een superieure toegeeflijkheid, vergoelijkend bijna, intusschen ten toon spreidend
hun eigen goeden smaak, degelijkheid en liefde voor klassieke litteratuur.
Wat het eigenlijke ‘lezende publiek’ betreft, Huib kwam daar weinig mee in
aanraking. Maar vrienden van hem vertelden hoe over zijn boek gesproken werd.
De meesten lazen het niét, hielden niet van zulke lectuur. Maar gelezen of niet gelezen,
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waardig geoordeeld. Hij was immers die jonge man, met wien de vrouw van Frederiks
zich had vergeten. Als een van die jonge, moderne.... zoogenaamde artiesten, die er
maar op los leven en hun gedrag trachten goed te praten in hun zoogenaamde
kunstwerken, werd hij besproken - of met geringschatting voorbijgegaan. Een teeken
des tijds, zijn boek! Voos en ongezond - daarbij eigenlijk hinderlijk, onaangenaam.
Waartoe diende de bespreking van al die verkeerdheden? 't Was al erg genoeg dat
ze er waren! Wilde men meelij opwekken, voor meisjes als deze Noortje of Doortje,
hoe heette ze, dan diende dat toch waarlijk op heel andere wijze te geschieden,
christelijker, poëtischer ook. Zeker niet door haar gedrag te verheerlijken, het als
begrijpelijk, ja excusabel voor te stellen! Boeken als dat van Huib mocht voor
sommigen aantrekkelijkheid bezitten, de echte minnaars van al wat schoon en goed
is, en wèlluidt, keerden er zich van af.
Alleen in den Nieuwen Gids - en dit ontroerde Huib heerlijk; hij lachte en huilde
van vreugde bij de lezing van het artikel - alleen in den Nieuwen Gids werd zijn
boek, zij het niet zonder aanmerkingen, met aandacht beschouwd, met blijdschap
gewaardeerd, als het eerste, zéér opmerkelijke werk van een begaafden jongen auteur.
En er was nóg iets goeds. Brieven kreeg Huib, meest van jongelui, die vol warmte,
bewondering, dankbaarheid waren. Als kreten van bevrijding klonken sommige, als
warme woorden van sympathie, als vriendenstemmen. Zij spraken van hulp en steun,
van begrip en troost, maar van genot vooral. Móói werd zijn boek gevonden door
die enkelen. Hij was hartelijk blij, ja soms diep ontroerd door deze spontane uitingen.
Hij droeg ze bij zich, zulke brieven, als iets warms, iets blijds, of stuurde ze aan Til
in Utrecht. Zij echter was er zelden zoo enthousiast over als hijzelf. Prettig voor je,
jongen, zulke brieven te krijgen, schreef ze, maar ging nooit dieper in, op wat ze
eigenlijk bevatten. Huib glimlachte daarover; hij verdacht er Til van, een weinig
jaloersch te zijn, jaloersch op anderen die zijn werk waardeerden, het begrepen
blijkbaar. Had zij zelf hem niet gezegd, dat zijn boek voor haar het mooiste was dat
ooit geschreven werd, dat zijn rijke gemoed er in gloeide en straalde?
Ook die brieven, ook Tils verheerlijking, niet altijd troostten ze Huib over de
minachting der meeste recensenten, de koelafwijzende houding der zoogenaamd
intellectueele wereld. Telkens weer schrijnden hem woorden en blikken, deed een
enkele lach of een luchtig gebaar hem zich gekwetst terugtrekken. Maar ook zijn
uren van blijheid en trots werden menigvuldiger. Hij voelde ruimer, grooter, intenser
tevens, te leven dan vroeger. En dan: nu hoorde hij er bij, nu had hij óók iets
voortgebracht, iets niet slechts. Als hij thans in Van Looy of Van Deyssel las, Ary
Prins' Sint Margaretha of de gloeiende betoogen van Frans van der Goes, dan genoot
hij niet enkel van dat prachtig werk, maar ook doordat nu ook hij, Huib Hoogland,
bewezen had iemand te zijn! O, een begin was het nog maar. Al veel méér begreep
hij van menschen en maatschappij. Wel betere dingen zou hij gaan maken - later,
later! Eerst nu trouwen, zich vestigen, tot rust en regel komen. Gelukkig, zijn moeder
en Cootje zouden hem spoedig niet meer zoo noodig hebben. In 't voorjaar zou Co
haar examen doen, mocht zij les geven, geld verdienen.
Zoo leefde dan Huib in dat laatste jaar voor zijn huwelijk, het jaar waarin zijn eerste
boek verscheen. Nieuwe teleurstelling leerde hij kennen, en nieuw verdriet, maar
ook nieuwe voldoening, vreugde en trots. Terwijl zijn oude, zijn altijd gekende illusies
- als het raadselachtige vuur op de bergtoppen in de verte - bleven branden en stralen.
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En dan was er nu zijn liefdesverhouding, dan was er nu dat vrouwtje in Utrecht, dat
zachte, altijd nog wat kwijnend lieve vrouwtje, dat van hem hield en alles van hem
verwachtte. Haar ook alles géven wilde hij, alles wat hij te geven had, zonder eenige
terughouding. Hoe dichter hij zijn huwelijk naderde, hoe rustiger Huibs gedachten
werden daaromtrent. Zijn twijfel wist hij terug te dringen. Hoe innig goed was Til;
hij wilde voor haar leven, haar met al zijn krachten gelukkig maken - en zou dat ook
voor hem zelven geen geluk zijn?
In Haarlem kwam hij maar weinig nu. Eéns bracht hij er Til, deed haar kennismaken
met zijn moeder en zusters. Maar meestal, wanneer hij vrij was, spoorde Huib naar
Utrecht, vond er zijn ‘vrouwtje’ al aan het station, bracht er in haar teeder gezelschap,
en het vroolijke van haar moeder, zacht-genoeglijke uren door. Die nerveuze agitatie,
door het verbodene van hun liefde teweeggebracht, lag weldra ver achter hen.
En zij trouwden, in het najaar van 1891, zonder eenige feestlijkheid. Til droeg een
glans van geluk in die dagen, Huib was abstract dikwijls, maar innerlijk vastberaden.
Toen ze er stonden, naast elkander, voor de groen-bekleede tafel, waarachter een
grauw-bleek ambtenaarshoofd, met officieele plooien om neus en mond, plechtstatige
woorden sprak, verstond Huib daar eigenlijk niets van, begreep hij zelfs niet, op het
uiterste moment, dat hij ja moest zeggen - schichtig glimlachend keek Til hem aan,
beduidde het hem met haar brauwen en lippen -, maar toen het voorbij was, zij weer
samen alleen in het rijtuig zaten, toen was 't of met stormige vreugde zijn hart in hem
opsprong. Hij juichte overluid. Eindelijk, eindelijk! Nu ging dan het leven pas goed
beginnen, voor haar, die hij liefhad en voor hem zelf, nu kon hem die wereld daar
wijd rondom - wereld vol achterdocht, jaloezie en onverschilligheid - ook niets meer
schelen. En zoo krachtig omhelsde hij zijn, door die plotselinge bruuskheid wat
geschrokken en blozende vrouw, dat zij lachend protesteerde, hem afduwend: ‘Pas
op toch, jongen, mijn mooie kantjes!’ Maar van felle blijdschap glinsterden ook haar
oogen, terwijl ze hem plaagde: Nou hoor, de menschen hadden gelijk, hij was een
ruwe, hard-handige, onbeschaafde......! ‘Mijn schat, mijn lieveling,’ kwam er teeder
achteraan, en zij bood hem haar smachtende lippen.

XVIII.
't Bekende gerinkel in 't voordeurslot. ‘Daar is vadertje?’ Til glimlacht en buigt zich
ter zijde over, naar het kindje in de wieg, haar Liesje, dat daar zoo kleintjes verdoken
ligt; de lange, smalle moederhanden - bloedeloos bijna als die van een doode - met
de grove, grijze manssok, blijven rusten in de schoot. ‘Hoor je 't wel, mijn schat?’
Kraal-glanzend, heelemaal open, als in werklijke luistering, blikken de helblauwe
oogjes uit het wasbleeke snuitje naar haar op; even trilt vochtig gemurmel over lipjes
van porcelein; dan komt een handje naar boven, krampig omknijpend den steel van
een rammelaar, zwaait met het wit-beenen ding, korte, driftige zwaaitjes. ‘Hoor je 't
heusch lieveling?’ vraagt Til opnieuw, en in haar eigen oogen, groot en bruin, bloeit
donkere glans op; een blosje, licht, kleurt het ziekelijk wangenvleesch, dat, slappig
en te ruim, als hangt om den trillenden mond; maar de glimlach verbreedt zich, trekt
de huid in plooien, en blijft in de oogen voorttintelen met bijna smartelijke
verteedering.
‘Uug! Uug!’ doet het kindje.
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zijn vrouw naar de duistere deur. Tot die openzwaait, nog onverhoeds, en hem
binnenlaat, den langen, nu welhaast dertigjarigen, forschen, toch slanken man. Snel
treedt hij op haar toe, ooglachend
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in zijn warm, rood gezicht, omsfeerd van buitenfrischheid, en van nog iets anders:
zijn kracht, zijn macht.... ‘Zóó! Dag vrouw! Wel? Hoe is 't?’ Zijn kus tipt op haar
voorhoofd - hoe kil en klam is dat weer! - zijn hand, even rustend, omvat haar
schouder. ‘En hoe heeft mijn dochter zich gedragen? Behoorlijk hoop ik? Dag! Dag
mijn schatje, dag mijn dotje! Is vader daar weer? Wil ze even komen bij vader?’
Huib heeft zich gebukt, steekt de handen al uit ‘Vooruit dan maar!.... Mág het, mama?’
‘Vent, vent, niet zoo dadelijk. Je komt zóó van de straat. En je brengt een kou
mee!’
‘Ja?.... Nou!.... Even wachten dan, m'n kindje. Ja, zwaai maar met je staf, kleine
fee!’ Huib richt zich weer op, bruusk. ‘Zeg, vrouw, ik heb toch zoo'n heerlijke dag
gehad, vandaag, een echt fortuinlijke dag!’
‘Zóó? Wat dan? Mooie zaken gemaakt?’
‘Ook dat....’ Even aarzelt zijn stem. ‘Alles gaat goed tegenwoordig. Mooie order
weer uit Indië.... Maar nee, iets nog veel belangrijkers. Voor mij tenminste. Er is me
iets te binnen geschoten. Stel je voor, van middag, terwijl ik na' kantoor liep. Een
idee, zeg.... nee-maar, prachtig! Een onderwerp voor een blijspel. Eenvoudig prachtig!’
‘Een blijspel?’
‘Ja.... hoe vind-je....?’
‘Hoe kom je daar nu aan?.... Nou weer een blijspel?.... je bent toch nog aan je
roman....?’
‘Wàt? Nou ja! Die moet eerst af natuurlijk. Of.... misschien ook niet. Misschien
maak ik dit er wel tusschen door. Ik heb er zoo'n dondersche lust in, zeg! Je moet
weten.... 'k zal je vertellen.... 't is heel eenvoudig, haast simpel.... Je weet nog wel
die....’
‘Ja goed, vent, maar wacht dan nog effe.... 'k Heb net gescheld, ze komt dadelijk
dekken.... Je bent niet vroeg vanmiddag....’
‘Hè?.... Nee!.... Druk gehad.’ Zijn stem aarzelt weer, klinkt plotseling matter. Til
is opgestaan; hij gaat op haar stoel zitten, strijkt een hand door zijn haar. Dan, met
een snelle beweging weer, buigt hij zich over de wieg, begint opnieuw tot het kindje
te praten. ‘Dag kleintje! Dag Lieske mijn! Kleine poppedijne! Pak vaders vinger
maar, ja, zoo.... Hoe is ze geweest vandaag?’
‘Nou, och, 't gaat nog al. Ze heeft d'r fleschjes wel goed genomen. Maar toch
vanmiddag weer een poos vreeslijk huilerig, bepaald pijn in d'r buikje.... 't Is nog
niet het ware met die nieuwe voeding, helaas.... kleine schat!.... O, daar is Daatje....
Ziezoo.... Wil je maar dadelijk dekken, Da, 't is laat....’
‘Goed mevrouw!’
De meid, kamerdeur half open latend, telkens als ze er door gaat, komt met
tafelgoed en zilver, blijft rinkelend en rokzwaaiend heen en weer loopen; geuren van
stijfsel en kool waaien met haar mee. Til ruimt intusschen wat op, zegt nog iets van
boven te moeten halen. Kan hij even bij 't kind blijven? Zij gaat de kamer uit.
Huib, over de wieg gebogen, lacht en praat tegen Liesje, zachter nu, bijna
fluisterend. Boven hoort hij Til. Had ze nu niet even kunnen luisteren? Hij zei immers
nog: 't is eenvoudig, haast simpel. In twee minuten zou hij 't verteld hebben. Nu was
zijn élan weer gebroken, zou hij straks bepaald moeite hebben er opnieuw over te
beginnen.... Een blijspel! Verbaasd had het haar.... Zeker weer aan 't tobben over die
voeding.... Zielig ook wel.... Verduiveld jammer, ja, dat ze 't op had moeten geven,
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't kind zelf te voeden.... Zoo'n voldoening voor een moeder.... En 't ging nog niet best
op de nieuwe manier.... Beroerd!
Nu ja, dat plan van hem. Misschien ook wel beter zóó. Al kwam er dan iets van,
't verstandigste is altijd maar, er met geen mensch over te praten vóór je
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't heelemaal onder de knie hebt, vóór 't op het papier staat, vast omlijnd, van alle
kanten bekeken.... Zelf weten moet je het toch immers.... Zelf en alléén.... Och
natuurlijk!
Aan tafel. De wieg was in schaduw gezet, het kindje sliep. Huib, met forsche trekken,
zette het voorsnijmes aan, begon dan te snijden koude rollade; zilverig glansde het
grijs-roode vleesch in den lampeschijn. Hij zou in elk geval maar wachten, of Til er
nog over beginnen zou. Misschien dacht ze er wel niet verder aan. Dan zou hij ook
maar zwijgen. Toch - gek! - hóópte hij eigenlijk nog....
Maar het vrouwtje, wat rechtschuivende en verleggende hier en daar op de witte
tafel, vertelde opnieuw van haar dag met Liesje. Ze scheen het nog altijd niet
heelemaal te verdragen, het nieuwe voedsel, ze bleef ook zoo vreeslijk bleek. 't Zou
toch wel goed zijn als dokter nog een keer kwam kijken. Huib knikte. ‘Ja-ja.... dat
zou ik vragen....’
Dan zweeg ze, nadenkend.
‘Co nog hier geweest,’ vroeg Huib na een poosje.
‘Co? Nee. Had je gedacht?.... 't Is Vrijdag, ik geloof dat ze tot vier uur school
had.... En dan al haar corrigeerwerk.’
‘O, zoo. Ja, dat kan wel. Ik weet haar uren nog niet zoo precies dit najaar. Vorige
winter, tijdens moeders ziekte, was ik beter op de hoogte.’
Terug zijn gedachten in-eens naar dien triesten tijd: moeders laatste, fatale ziekte.
In 't vroege voorjaar, toen de eerste blaadjes aan de boomen kwamen, was 't goede
menschje gestorven. O, voor haar zelf geen ramp! Maar wat hij niet had gedacht: dat
het hém nog zoo zou aangrijpen. Ellendig - 't woord van Co was niet te sterk. 't Is
dan ook - dieper beschouwd - niet enkel je moeder die sterft, 't is iets nog grooters
van je, je heele jeugd, een kapitaal stuk van je leven, dat weg is voorgoed.... 't Arme
moeder-vrouwtje! Niet veel geluk gekend had ze. Ofschoon ja, toch, misschien, in
't begin van haar liefdesverhouding.... Vader moest toen nog zoo anders zijn geweest....
Op haar sterfbed sprak ze erover.... in-ééns.... haast extatisch.... Enorm ding toch in
een vrouweleven, de liefde!
Het was ook de laatste keer geweest, dat hij veel met Co had omgegaan. Altijd
druk tegenwoordig - zijn kleine zusje van vroeger! Alles ook nog zoo nieuw en zoo
gewichtig natuurlijk. Huib glimlachte binnenwaarts. In den laatsten tijd vooral kwam
ze weinig aan. Of er soms weer iets zijn zou, een verliefdheid? Co had het zoo gauw
te pakken. Een meisje met temperament.... levend.... pittig! Z i j n Cootje!
‘O ja,’ zei Til, ‘dat's waar ook. Er is een briefje uit den Haag van Willemien.’
‘En? Wat schrijft ze?’
‘Van allerlei, je moet straks maar 'is lezen. 't Schijnt nu toch wel te gaan, zeg, met
Peter in die betrekking. Maar - natuurlijk, hè? - ook weer over een rekening, nog van
hun verhuizing, geloof ik, een vijftig gulden; wat of ze daarmee doen moet, vraagt
ze leuk.’
Huib lachte en schokte zijn schouders. ‘Wat of ze daarmee doen moet?’
‘Nou ja.... och!.... Ze dorst 'em zeker maar niet zóó te sturen. Deze brief is wel
aardig van toon, wel dankbaar weer en zacht.... Over je moeder schrijft ze ook nog....
lief. Z i j heeft wel veel aan haar verloren.’
Even, licht verbaasd, keek Huib op naar Tils oogen. ‘Hm, nou!’ mompelpraatte
hij dan weer. ‘Antwoord dan maar.... of nee.... enfin.... ik zal straks wel'is lezen.’
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‘Welja! Die vervelende geldzaken. Eet eerst maar op je gemak.’
Til verdeelde het afgesneden vleesch, schelde Daatje.
Maar Huib glimlachte nog na: ‘Die Willemien! Als zij maar weer een gaatje ziet....
Toch wel aardig!’
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Peters faillissement had niet gekeerd kunnen worden. Zooveel hij kon had Huib hem
geholpen, met raad, met geld - ten slotte met een goede betrekking, die hij voor hem
op wist te scharrelen, ergens in een Haagsche pianozaak. Willemien moest heel zuinig
zijn nu, en op haar man letten - zij! - maar ze was uit de zorgen, de benauwdheid.
‘Als ze nou maar oppassen, dat ze geen nieuwe rekeningen maken,’ zei Huib.
‘Want aan alles komt een eind. Trouwens - een man die werken kan, moet niet worden
onderhouden.’
En ze praatten er nog over door. Peter en Willemien, hoe dikwijls al waren die
twee het onderwerp van hun gesprek geweest! Ze hadden geen kinderen tot nog toe.
‘Gelukkig maar,’ meende Til. ‘Och,’ weifelde Huib ‘dat weet ik niet. Misschien zou
het hun wat meer ernst gegeven hebben.’ En terwijl bedacht hij, hoe het wèl ‘maar
gelukkig’ was, dat Peters voor eigen rekening zaken doen nu voor goed een einde
had; zóó kon hij hem beter controleeren. Albert en Charlotte, hevig verontwaardigd,
hadden met niets zich willen bemoeien. Totaal gebrouilleerd, de twee paren thans.
Flink maar! Schoot je mee op!
Maar och, zoo'n leeraarsbetrekkinkje ook! Huib kon het alléén wel af. Niet moeilijk
gevallen was hem de financieele hulp. Sinds zijn huwelijk mededirecteur in de zich
steeds nog uitbreidende zaken, verdiende hij méér dat zij noodig hadden, Til en hij,
met hun eenvoudige behoeften. Geld - neen, gelukkig, hij had er zich geen zorg meer
over te maken. Maar nu ja, 't bleef dan ook bij het oude, werken op het kantoor,
dag-in, dag-uit, soms de Zondagen ook, en haast geen tijd voor zijn litteratuur. Of
dat ooit wel anders worden zou? Hoe kón het eigenlijk! En toch, van zijn litteraire
werk was zijn ziel vervuld, altijd, ja méér-en-méér; het was zijn eerste en zijn laatste
gedachte; 's nachts lag hij erover te denken, ziende zijn romantafreelen voor zich in
de duisternis; hoe vaak trouwens zat hij er halve nachten mee op, met dat dierbare
werk, zijn hartstocht.. Van zijn eersten roman moest binnenkort een nieuwe druk
verschijnen. 't Lezend publiek, langzaam-aan, begon zich tot hem te wenden. Zijn
verleden jaar verschenen bundel studies en novellen werd algemeen met
ingenomenheid besproken. Er kwamen dan ook geen zoogenaamd gewaagde scènes
in voor! Huib lachte in zichzelf. O, de lichtschuwen, de fatsoen-huichelaars! Maar
hij won het toch. De geheele nieuwe litteratuur trouwens won gedurig veld. Nu zou
zijn tweede roman komen, bijna tegelijk met den herdruk van den eersten. Nog een
paar hoofdstukken, nog maar een twintig, dertig bladzijden schrift misschien. En wat
daar in moest komen, hij wist het precies, hij voelde het, proefde het, hoorde den val
der zinnen. O, hij hunkerde er alweer naar, ze te gaan opschrijven. Misschien straks
nog. Als Til het niet al te vervelend vond. Weinig gezelligheid gaf hij haar.... de
arme, toch al zoo zwaarmoedige.... Nu ja, ze had haar kind.... Wat dát voor haar was
geworden, hij wist het genoeg. ....Begrijpelijk trouwens. Heb maar eens zoo iets
kleins, zachts, teers, dat uit jezelf is voortgekomen.... Plotseling sterk verteederd
keek hij naar Til. En juist sloeg ook zij naar hem de groote oogen zacht vragend op.
Zijn stilheid begon tot haar notie te komen. Hun blikken, een paar seconden lang,
smolten innig te zamen. Dan keek Huib weer op zijn bord. Er was een woeling in
hem, een volte van warme welwillendheid; Tils lieve, teedere moeder-zijn stond voor
hem als in haar beeltenis belichaamd. En toch - zoo vreemd! - toch was daar tegelijk
weer.... dat nu al zoo oude.... een vaag, onnoembaar, toch smartlijk.... een reikhalzend
verlangen.... Wanneer hij er zóó aan dacht, leek het soms in-eens, als met een
schrééuw.... maar hij w i l d e er niet aan denken, nooit meer!....
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Nu trof haar zijn stil-zijn sterk.
‘Mannie, toe, vertel nu'is.... van dat blijspel.’
‘Wat zeg je? O.... ja.... dat blijspel.... Nou, och zie je, ik wou wel'is een blijspel
schrijven.... Ik heb er een idee voor.... Maarre.... nou, 't is toch misschien maar beter....
dat ik er nú nog niet....’
‘Nee hè?.... Ik begrijp ook niet goed; hoe ben je er zoo toe gekomen, een blijspel....
Hoe is 't eig'lijk mogelijk....?’
Hij glimlachte. ‘O. Hé? Bevreemdt je dat zoo? Waarom?.... Vind je 't zoo ver
afstaan van mijn romanwerk.... Me dunkt toch...’
‘Nee.... Och.... Een blijspel.... Ik begrijp eig'lijk niet.... 't Ligt misschien aan mij.
Maar hoe je de opgewektheid er voor voelen kan, gunst, nu al!’
‘Hoe meen je? Nu al?’
‘Ja, och.... Ik stel het me misschien verkeerd voor. Stil maar. Je zult het niet lief
van me vinden.’
‘Niet lief vinden? Spreek je uit, vrouw. Wat bedoel je toch?’
‘Nou.... ja.... misschien begrijp ik die dingen heelemaal verkeerd.... maar....
Nee-nee, ik zeg het toch liever niet.’
‘Wat is dat nu?’ Huibs stem klonk even ongeduldig, hij kreeg een vermoeden,
maar wilde het zelf niet uiten. ‘Toe, spreek nu toch!’
‘Och nee, toe.’ Til kreeg tranen-glans over de groote oogen.
‘Hm!.... Malle meid.... Bedoel je soms: zoo kort na moeders dood.... een blijspel....?’
Zij knikte, ontroerd, dankbaar dat hij 't geraden had, toch met iets smartelijks. Dan
volgde: ‘Ja. Ik dacht er aan.... Als mijn moesje ook'is....’
‘Och maar vrouwtjelief! Dat komt eenvoudig doordat je niet het noodige begrip
hebt van wat een blijspel is, of moet zijn tenminste. Ik spreek niet van een klucht of
een operette. Trouwens, àlles wat je werkelijk goed maken wilt, eischt ernstig werk.
En een goed blijspel....’
‘Ja-ja.... och toe.... ik begrijp al wat je zeggen wilt. 't Is weer een dommigheid van
me. Wees maar niet boos, ik zal..’ Maar zij snikte, kon niet verder spreken, hield
zich een zakdoekje voor het gezicht, bette de oogen, snoot dan langzaam den neus
en wreef er nog wat aan, als bevangen door verlegenheid.
Huib, in lichte ergernis en medelijden, had zijn blik van haar afgewend. Toen hij
weer keek naar haar, was het even met schrik. Op haar wassig bleek gezichtje maakte
de rood-gewreven neus een bijna comischen indruk. Hoe smal ook was dat gezichtje
geworden, hoe ingevallen de wangen, hoe diep de oogen. Haar bevalling was moeilijk
geweest; de voeding van 't kind, in de laatste maanden vooral, Til te zwaar gevallen.
Huib stak haar een hand toe. ‘Kom, malle meid.... Als de dokter komt, moet je hem
toch ook nog eens ernstig over jezelf spreken.’
‘Och wàt, ik, ik!’ Haar stem klonk triest en bitter. ‘Ik ben best.’
‘Nee-nee, jij bent volstrekt niet best. Jij bent vreeslijk slap tegenwoordig en zoo
nerveus daardoor.... zoo gauw in tranen....’
‘Nou ja! Dat's toch geen ziekte. Dat is mijn akelige natuur, mijn ellendige weekheid,
mijn lamzalige zwaarmoedigheid.’ En Til, het hoofd voorover op haar onderarm,
naast haar bord - zij stootte tegen de neergelegde vork, die rammelde - snikte het uit.
Huib zweeg, fronste zijn wenkbrauwen. Onhoorbaar zuchtte hij, een diepe zucht.
Eensklaps, met korte geluidjes, die gauw langer en scherper uitkrijschten, begon
ook het kind weer. Haastig wegwisschend haar tranen, was Til al bij de wieg. Zij
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nam het kindje in haar armen en tegen zich aan, suste, dodijnde het, sprak er tegen,
neuriede wat, in de kamer op en neer gaande, tot het weer stil werd en insliep, zij het
voorzichtig-aan weer kon neervlijen.
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De tafel was afgenomen, Til met het kindje naar boven; Huib, nog in de voorkamer,
las zijn krant, alleen. Het theewater zoemde al, maar Til bleef nog weg. Huib vond
het jammer. Telkens keek hij naar de klok. Zoo graag wou hij straks nog wat werken.
Maar als Til nu zoo laat kwam!
Aha, daar was ze weer! ‘Wel? Alles in orde?.... Slaapt ze?’ vroeg Huib.
‘Ja-ja.... 't heeft weer moeite gekost.... maar ten slotte....’
‘Hoor'is, vrouwtje, hoe wil je nu? Zal ik bij jou blijven vanavond? Of kom je straks
misschien nog wat achter zitten, bij mij, zoo stilletjes, met een handwerkje. Dat vind
ik altijd zoo prettig.’
Even keek ze hem guitig aan. ‘Slimmerd!.... Met een handwerkje? Ik moet kousen
stoppen. Maar ga jij maar gerust aan je werk, hoor! Ik heb nog wat te doen hier. 'k
Zal wel zien.’
‘Nou ja. Ik drink toch eerst nog een kopje thee bij je.’
‘O ja? Dat's gezellig!’ Haar oogen glansden blij.
Huib, over tafel heen, pakte haar hand weer. ‘Bèn je toch lief!’
Zij lachte hem teeder toe, even blozend. ‘Wil ik ook altijd zijn, hoor.... Nooit lief
genoeg kan ik voor je zijn.’
‘Schat van mij!’
‘Lieveling!’
Ze lieten elkander los, maar de zoete bewogenheid bleef hen verbinden. Huib keek
weer in zijn krant, Til op haar theeblad. ‘O! Natuurlijk!’ riep zij uit, gedempt.
‘Lepeltjes. 't Zou ook wel wonder zijn als ze niets had vergeten.... wacht, ik zal zelf
maar even.’
Zij wipte op. Huib las.
Even later vroeg Til: ‘Iets bizonders in de krant?’
‘Nee.... van Koetsveld is dood.... En er staat een recensie in van dat romannetje
van Heyermans, Trinette....’
‘Van Koetsveld? Is dat niet een dominee? Kende je die?’
‘Hij was de schrijver van ‘De Pastorie van Mastland,’ kind.
‘O! Die? Gunst, leefde die nog altijd?’
Huib glimlachte. ‘Dat blijkt. Maar nu is-t-ie dan gestorven.... Ja, wij schrijvers
moeten oppassen vóóral niet te oud te worden.’
‘Hè mannie! Jij wel, hoor!’
Zijn glimlach verbreedde zich, maar hij keek niet op. ‘Goed, kindje! Ik dan ook
maar? Net als die arme Van Koetsveld.’
Een half uur later zat Huib voor zijn schrijftafel, die stond aan den muur geschoven,
achter, in zijn werkkamer. Begonnen was hij met het overlezen van de bladzijden,
die hij 't laatst geschreven had, In de stille sfeeer van zijn kleine bureaulamp lagen
de witte vellen voor hem. De rest van 't vertrek bleef in schemerduister, de ronde
tafel in 't midden, de gaslamp daarboven, de boekenkasten.
Huib las met zijn pen in de hand, maakte kleine veranderingen. Maar 't geheel leek
hem goed zoo; het rythme en de toon van dit hoofdstuk waren gaaf en goed. Die nu
ook verder vasthouden....
En hij schreef al. Zijn geest was willig van avond. De figuren in zijn roman - hij
kende ze als zichzelven, als Til, zijn vrouw, als Cootje, zijn zuster. Vlak bij hem
stonden ze en hij had ze maar aan te kijken om te weten, wat zij nu zouden doen, of
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zeggen of denken. Hun milieu was het zijne, hij voelde er zich in thuis; hij ademde,
leefde erin; de stemming van de kamer waar zijn hoofdpersonen te zamen waren,
ook hij onderging haar: een tuinkamer was het, zomersche zoelte en vogelgetjielp
voor wijd openstaande deuren; het zonlicht zag hij, verbrokkeld tusschen wiegende
takjes en blaadjes, spatten en warrelen op de meubels en het tafelkleed. Vroolijk! En
ook wat er in hen omging, in die beide menschen daar, die elkander liefhadden, hij
beleefde het zelf, hij ondervond het, had het enkel maar te definieeren, het op
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te schrijven in dien toon, dien zacht melodischen toon van rustige blijheid, waarin
dit hoofdstuk was begonnen. Maar, pas op nu! Niet te vlug vooral. Héél voorzichtig,
héél opmerkzaam....
Als weg-geleefd zat Huib, kwartieren lang, weg in zijn andere leven - slechts ééne
keer, vaag droomerig, blikte hij achterom - wachtte hij niet nog ergens op? - dan
verdween weer die halve gedachte, bezat hem opnieuw, en geheel en-al, het stille
werken van zijn verbeeldenden geest....
Plotseling was 't of hij wakker schrok. Wist zelf niet waarvan. Schichtig keek hij
rond. Avond? O ja. Hoe laat zou het zijn? Negen uur.... Waar die Til nu toch bleef!
Stijf voelden zijn armen en beenen. Dat kwam van de krampige aandacht. Huib rekte
zich.
Til.... Waarom kwam ze nu niet? Vond zij het dan niet prettig om bij hem te zitten,
aan tafel, stil, onder de gaslamp daar? Wacht, die brandde nog niet! Hij stond schielijk
op, streek een lucifer aan; op plofte de gasvlam; schoof een stoel aan, tot bij de tafel....
Begreep aldoor maar niet, waarom ze nu niet kwam?.... Zelf had hij 't zoo gráág, dat
ze bij hem zat, rustig, op haar vaste plaatsje. 't Stoorde hem wel eens, o ja, als ze
hoestte of iets liet vallen, haar vingerhoed of een rammelende schaar. Een gevoel
kreeg hij dan of ze iets wilde zeggen. Maar geruststellen deed het hem toch ook
voortdurend. Dat diepe, stille verwijt ten haren opzichte... dat hij eigenlijk altijd
voelde morrelen.... altijd.... Onzin, want wat verweet hij zich dan toch?.... O die
woordenlooze gevoelens!.... Elk woord was te sterk.... Zoo lief en zacht, innig
geduldig, zoo.... anspruchlos die Til was.... Anspruchlos, dát was het woord, niet te
vertalen.... Waar bleef ze nu toch?
Huib liep naar de suitedeuren, schoof ze wat vaneen, stak zijn hoofd door de kier.
‘Ben je daar, vrouwtje? Zeg, waarom kom je nu niet?’
Zij zat aan de tafel te werken. ‘Heb je 't heusch wel graag? Stoor ik niet? Werk jij
anders maar, hoor, ik zit hier ook goed.’
‘Nee-nee, toe, kom nou bij me, dat's toch véél gezelliger. Je stoel staat al klaar..
Kom, toe, je stoort me volstrekt niet.’
‘Goed, vent, dan kom ik.’
Nu zat ze er dan, schuin achter hem, aan de tafel. Als Huib omkeek zag hij haar
zitten, over haar werk gebogen, stil.
Hij had zijn pen weer opgenomen. Prevelend herlas hij, telkens opnieuw, zijn
laatste zinnen. Maar, alsof er plotseling iets was weggenomen, een schakel, een
contact, nu wou het niet meer, wist hij die diepe aandacht van daar straks niet terug
te vangen. Wat een vreemd ding stemming toch is! Eerst, plotseling, zonder eenige
aanleiding, die verwijtende stem in zijn binnenste, alsof hij Til te kort deed, haar
verwaarloosde, en toen zij binnenkwam - door haar gezicht, haar houding? hij wist
het niet! - een hindernis, een ergernis. Herinnerd had hij zich, en op zoo'nsarrige
manier, haar rooden neus van daarnet aan tafel, haar opmerkingen over zijn
blijspel-plan. Zonderling toch ook, Tils begrippen daaromtrent. Het schrijven van
een blijspel.... wat in godsnaam kon het te maken hebben met zijn moeders dood,
zijn innig verdriet daarover.... Hoe héérlijk zou hij 't gevonden hebben, zijn moeder
nog wat rustig geluk.... och, nee, niet aan denken, niet aan denken.... Kom-kom, hij
moest doorgaan....
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Vreemd vak toch ook, dit zijne! Begrijpelijk, misschien wel, dat een ander, één
die er buiten staat - stond Til er buiten? - soms verwonderd is. Iets gemeen had het
met tooneelspeelkunst. Ook een acteur moet zijn werk doen, zelfs wanneer zijn
moeder is gestorven; spelen moet hij, in een klucht misschien wel. En dat niet om
de duiten alleen. Het is: zijn werk. Het is.... d a t w a t h i j k a n .
Vreemd vak, ook de litteratuur, ook
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de romanschrijfkunst. Spelen met gevoelens, gedachten, menschelijkheden. Neen,
spélen toch niet, er mee omgaan, er mee werken, als waren het dingen die buiten je
zijn.... Huib huiverde even; zijn hand trok streepjes, arceerinkjes.... Teere sentimenten,
leek je soms niet ze te gebruiken als harde steenen, om er huizen mee te bouwen?
Vreemd.... niet sympathiek.... bà neen, eigenlijk in 't geheel niet.... Wreed, haast
duivelachtig.... Maar toch, óók mooi! Je eigen, dagelijksche gedoe, het zonk er bij
terug als iets nietigs, absoluut onbelangrijks. Zoovele levens nam je in je op, zoovele,
waar groote beroering in was, zóóveel komplete levens.... á l d i e a n d e r e l e v e n s ,
ieder op zijn beurt, en ja, bij wijlen, a l l e t e g e l i j k !.... O, je breidde je uit, je
omvatte, je doorproefde ál wat leven is.... op een slechte manier misschien, een
duivelsche manier. A la bonne heure! Je lééfde, honderdvoudig!
Van jacht op sentimenten sprak Noordzij soms met spot. Maar neen, dat was het
niet, geen jacht, geen zoeken. Je vond ze vanzelf, in die nieuwe levens, waarin je
naar willekeur trad en heerschte. Leek het soms niet, alsof ál die levens, die menschen,
die je daar schiep, voor nu en later.... Later? Nu ja! Til had gezegd.... Van Koetsveld....
Huib glimlachte weer!.... Of al die levens véél grootscher waren, belangrijker,
waarachtiger ook eigenlijk, want vaster en meer omvattend dan wat je het eigen leven
noemde? En of dát er dan ook minder op aankwam!....
Een gevaarlijke beschouwing!
Want je eigen, je werkelijke leven verging intusschen. En je zoudt er ten slotte
haast niet toe komen, dát werkelijk te.... léven, te.... genieten.
Huib richtte zich op met een schok.
Kom vooruit! Waarom zat hij nu toch zoo te mijmeren! Waarom werkte hij niet
meer? Waar was het gebleven, dat van daarnet nog, dat vaste verbeelden, zijn
concentratie? En welk een bespottelijke gedachten! Alsof je eigen leven, ondanks
alles, niet het éénige bleef waar je werkelijk verdriet van had en werkelijk, levend
geluk, alsof al die gefantaseerde avonturen konden opwegen tegen één, één, werkelijk
beleefd.... heerlijk....’
Avonturen, hij had ze niet. Nooit gehad! Niet gemakkelijk, zijn leven. Hij was er
aan gewend, och ja, dat hielp.... Kon ook eenmaal niet anders....
Tersluiks, onhoorbaar, keek Huib eens om. Til zat over haar werk gebogen. Haar
aandacht scheen volkomen. Schaduwen, donker, langs haar neus en mond, schaduwen,
zwak, ook aan haar slapen. Even trok ze met den neus, alsof ze iets vochtigs wegsnoof.
Huilde ze nu weer, zachtjes? Neen toch? Waarom zou ze, nu alweer, kunnen huilen?....
Vaak wel dacht hij aan moeder.... Die snelle tranen.... Kwam hij daar nóóit af?....
Maar God, zij, Til had zoo'n ánder leven. Geen zorgen, een man die.... nou ja, géén
verwijt ooit maakte.... een kindje.. O maar, dat vond ze ook zelf.... Ja zeker. En toch....
Enfin! Kwestie van gestel misschien.
Voorzichtig weer terugdraaien zijn hoofd. Zij mocht niet merken, dat hij naar haar
had gekeken. Zou ze denken dat ze stoorde, toch, en niet terug willen komen. Want
hem tot last te zijn, ze was er zoo bang voor. En hij hád het juist zoo graag, dat ze
zat daar, bij hem. Dat hij haar zien kon, wanneer hij wou. Dat hij haar bij zich
voelde.... Geen wonder dan toch ook. Hij hield van Til, ja hij hield van haar, de
trouwe, de teere, zacht geduldige.... Lief had hij haar, ja zeker, zéker.
Kom, aan het werk nu. Nog eens aandachtig overlezen, dat laatste. Nog niets
verknoeid; gelukkig maar; beter in 't geheel niet te vorderen dan verkeerd....
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Dat lachende, stralende meisjesgezicht, vanmiddag in de trem.... Hoe kwam bij
daar nu weer in-eens aan? 't Stond eensklaps vóór hem, zoo jong, zoo mooi,
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verrukkelijk! Twee meiskes, op de bank tegenover hem, de eene donker, de andere
blond. Prille dingen; zeventien, achttien jaar misschien. Te ginnegappen zaten ze
samen, één en al jeugd en levenslust, dartelheid, overmoed.... God-god, dat je oud
werd, en wijs!.... Die blonde vooral, hoe mooi! Met die klare, strak stralende oogen,
dien prachtigen spotmond, golvend geschulpt, en dat donzige, dat perzikachtige....
Aangekeken had ze hem, een paar malen, lachend, o niet tégen hem, maar toch wel
in zijn oogen, coquette duvel, lachend om 't geen ze bepraatten samen, zij en haar
vriendinnetje - nou ja, ondertusschen! Hoe straalde ze als ze lachte, met die witte
tandjes fel blinkende tusschen het lippenrood; álles aan haar lachte; ook de gouden
krulletjes op zij van haar voorhoofd, die ze wegstreek, onverschillig.... Leuke duvel.
Prachtkind.
Zoo'n meisje!.... En lachen, en jóng zijn!
Zóó'n meisje.... Vroeger was hij er bang voor geweest. Gekke, verlegen jongen.
Dat zusje van Henri.... nu ja, niet precies zoo'n meisje, wat ernstiger, maar even
mooi.... hoe had hij haar verheerlijkt, hoe had hij gedweept met dat kind! Inplaats
van.... och, maar natuurlijk!.... haar eens flink te pakken, te zoenen.... te dollen met
'r.... Zoo'n vroolijk, dartel mooi meisje.... Nú zou hij het beter weten....
Huib gaf een ruk aan zijn stoel.
Wel god-allemachtig, hoe was het mogelijk! Zat-ie als een schooljongen aan mooie
meisjes te denken! Zich op te winden! Inplaats van te werken. En Til, die bang was
hem te storen, zich bijna niet verroerde. Kom, verdomme, vooruit....
Maar neen, vervloeid was ál zijn aandacht. Vervelend!
Til mocht niets merken, pas op. Zou ze zeker denken: daar heb je 't nu al. Maar
doen alsof hij werkte, schreef.... Zóó.... Nu lachte Huib in zich zelf, ondanks zijn
ergernis.... Wat een malle gewichtig-doenerij!
En weer keek hij over zijn schouder, onhoorbaar. Precies als daar straks zat ze stil
te pieken, naald-in, naald-uit, aandachtig, gebukt, wenkbrauwfronsend een beetje.
Wat was ze veranderd in den laatsten tijd. Oud geworden. Toch pas zevenentwintig.
Hoe 't mogelijk was. En wat hij toch doen moest om haar op te knappen, haar wat
nieuwe fleur te bezorgen. Volgend jaar zomer een poos naar buiten, naar Gelderland
of zoo iets - zou dat helpen?
In Godsnaam, vooruit nu toch! Nóg eens overlezen dat laatste. Hij wilde zijn
aandacht dwingen. Maar 't gaf niets, werd hoe langer hoe erger; hij proefde zijn
zinnen niet meer, vond ze slecht.
‘Verdomme,’ foeterde Huib, en onwillekeurig even stampte een voet onder zijn
stoel.
‘Hè? Is er wat, mannie? Hinder ik je toch, stoor ik je? Wil ik weer naar vóór gaan?’
‘Wat? Och welnee, in 't geheel niet! 't Is niks, ik kon niet op een woord komen,
maar het doet er niet toe, het zal me wel te binnen schieten.... Blijf rustig zitten.’
Dan zwegen ze weer. En Huib deed of hij schreef. Maar meer en meer wond hij
zich op, in ergernis, woedende ergernis aan zichzelf vooral. En aan zijn leven. Maar
dát was nu eenmaal zoo. Wat hij toch had vanavond?
Eensklaps, van boven, luid kindergeschrei; heel bedroefd leek het wel. ‘O jé,’ riep
Til uit. ‘Begint het weer, hoor.’ En wèg was ze, de trap op.
Huib, een oogenblik voelde zich opgelucht. Die spanning tenminste was gebroken.
Hij leek ook wel mal, welbeschouwd, er zoo op aan te dringen dat zij bij hem kwam
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zitten. Niet werken kon hij zoo, wist-ie toch eigenlijk wel. Waarom wou hij het dan
altijd weer? Och-lieve-god, maar als je den heelen dag in de herrie bent geweest,
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dan wil je toch 's avonds wel eens.... met je jonge vrouw....
Eensklaps bonsde zijn hand op tafel. Waarom liét ze hem altijd zoo werken?
Waarom wás ze zoo gedwee? Waarom haalde ze hem niet eens af van zijn werk,
waarom sloeg ze haar armen niet om zijn hals, en trok hem van zijn stoel, en danste
met hem rond, god betere 't, tot ze er samen bij neervielen. Jong waren ze toch nog,
allebei, jonge menschen, geen ouwe, geen dooie!
Dansen, hij wilde dansen!
En opstaande, plotseling, alléén in zijn stille kamer, sloeg Huib een kuitenflikker.
Bà! Hij kreeg er tranen van in zijn oogen, zoo wee deed dat aan. Bespottelijk!
Belachelijk! En dat allemaal alleen uit ergernis, omdat hij niet werken kon, omdat
hij niet opschoot van avond. 't Kwam er ook wat op aan. Een avond vroeger of later!
Hij ging op en neer loopen. Boven hoorde hij Til, die eveneens op en neer liep,
sussend het kind, dat nog huilde, huilde, onophoudelijk. 't Had zeker weer pijn in
zijn buikje, of koude voetjes of zoo. Ja-ja, dat was het getrouwde leven nu eenmaal.
Kinderen die pijn in hun buik hebben, en een vrouw die aan niets anders meer denkt!
Deed er allemaal niet toe, niets. Nog geen half uur was het geleden, dat hij mijmerde
over de veelvuldigheid van zijn levens, over zijn vermogen zich te droomen in allerlei
ondervindingen, allerlei avonturen. Levens, oneindig rijker, belangrijker dan het
zijne. Fantasie, fantasie! O ja, prachtig, als je 't maar vasthouden kon. Maar, zoo
beroerd was dat, juist als je 't het meest noodig had, ging het weg; juist als je 't zoo
hevig wou. Net als dat groepje sterren, dat je ziet, als je er even boven of even beneden
kijkt, niét als je het zélf met je oogen zoekt.
Daar zat hij weer voor zijn schrijftafel. Maar zijn pen liet hij liggen nu. 't Gaf toch
niets meer vanavond. Wat huilde dat kind nu aldoor! En wat stapte die Til, heen en
weer, heen en weer....
Achteruit in zijn stoel zat Huib, beenen gestrekt, handen in zijn zakken. In een
opwinding, die 't bloed naar het hoofd hem joeg, telkens opnieuw. Ergernis, een hem
vreemde, baloorige ergernis bezat hem.
Haanstra.... Waarom dacht hij nu weer in-eens aan Haanstra?....
Nee-nee, dát is het toch ook niet, dat wist hij nu wel. Dat nerveuse, dat gejachte,
altijd wat anders, en toch eigenlijk altijd hetzelfde, eentonig hetzelfde.... Neen neen,
dát ook niet.... Maar wat dan wel?
Hij mokte, foeterde, bleef maar aldoor zoo zitten. Soms stampte zijn voet op den
grond of tikten zijn vingers op het hout van zijn schrijftafel.
‘Het werklijke leven.... het wérklijke leven.... denk je daar nu eens goed in,’
mompelde Huib in zichzelf. ‘Bestaat het eigenlijk wel.... Kán je het leven?
‘Dat van Haanstra is niets. Daar zit geen toekomst in, geen opgaande lijn, geen
illusie.... Illusie, het eerste noodige, het levensvuur.... Was dát soms Prometheus'
kostbare buit....?’
Plotseling schrok hij weer op. Hóórde 't in eens: het was stil boven nu, hóórde
ook, terug in zijn herinnering, dat het al een poos zoo was geweest, stil, geluidloos,
dóód-stil.... Zeker was Til gaan zitten, het kind op haar schoot.... Of had ze het in de
wieg gelegd.... Maar waar bleef zij dan?.... Huib luisterde.
Adem inhoudend luisterde hij en kreeg een bonzing in zijn borst, een benauwing....
iets als schaamte, berouw....
Waarom nu weer?... Niets gedaan had hij toch, niets gezegd, dat...
Hij luisterde.... Hoe bleef het zoo stil!
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Wel tien minuten luisterde Huib.... De klok tikte.... Boven bleef het stil.... suizend
stil.... bonzend stil....
Toen beving hem ongerustheid. Er kon toch niets gebeurd zijn? Til in slaap ge-
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vallen, het kind op haar schoot.... Dat kon gevaarlijk worden.
Licht hijgend van bonzing en benauwenis liep hij de kamer uit, de trap op, snel,
toch óók stil, onwillekeurig stil, schrikkerig zelfs bij de kleine geluiden die hij zelf
maakte.
Deed de deur van hun slaapkamer open. Daar zat ze, Til, aan tafel, in de sfeer van
het gaslicht, Liesje op schoot. Ze keek hem aan, recht en rustig. Legde een vinger
van haar vrije hand op de lippen en fluisterde: ‘Stil.... slaapt....’
Huib, bij de deur, bleef staan, plotseling hevig bewogen. Het was.... hij wist zelf
niet wat hem zoo diep ontroerde. Die vrouw daar aan de tafel, die moeder met haar
kind op de schoot, in die sfeer, die stille lampesfeer. Aan madonna's dacht hij, maar
niét aan schilderijen. In 't geheel niet aan kunst. Dat wat hij daar zag was het leven,
iets héél moois in het werklijke leven. Het greep hem aan.
Voetje voor voetje kwam hij nader.
‘Ik ben maar zoo blijven zitten. Ik was zoo blij dat ze eindelijk sliep. Heb je nog
wat kunnen werken? Als ik opsta begint ze opnieuw misschien.... Kijk'is! Wel snoezig
hè?’
Hij stond naast haar nu, zag het kindje liggen. Het sliep. ‘Vind je 't niet schattig?’
herhaalde Til.
Huib wist niet goed wat er met hem gebeurde. Het was zoo heerlijk. Om hém niet
te storen was ze blijven zitten....
‘Ja,’ zei hij, ‘schattig!’ En Huib zonk op zijn hurken, toen op zijn knieën, drukte
zijn hoofd op kindjes ingepakte voetjes, kuste de klam kille moederhand, die lag om
het lijfje.
‘Lieve man....’ Til streelde hem over zijn hoofd.
‘Vrouwtje.... zeg.... wij samen, wij zijn toch wel heel erg....’ Hij wou ‘gelukkig’
zeggen, maar aarzelde even. ‘Rijk,’ zei hij.
‘Ja schat? Vind je 't ook wel? Ja! Rijk hè? En toch.... niet altijd....’ Schichtig hief
hij het hoofd en zag haar onderlip trillen. ‘Toch niet altijd.... éven.... gelukkig.... Het
wil nog niet heelemaal..’
‘O, maar het komt.... het komt heusch, liefste!’
‘Ja?.... Zal je geduldig blijven met me?’
‘Geduldig?.... Mijn schat!.... O je zult eens zien, je zult eens zien!....’ Weer greep
hij haar hand, drukte kussen er op. ‘Het geluk,’ - hij stamelde - ‘het geluk.... is
misschien niet precies wat wij denken....’*)
S c h o o r l , 1916/'18.

*) ‘Sint-Elmsvuur’ is hiermee ten einde. Doch de schrijver hoopt de levensgeschiedenis van
Huib Hoogland over eenigen tijd in dit maandschrift voort te zetten.
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De zieke,
door P. Otten.
Zij zit vóór 't venster met de vele ruiten
Stil in haar al te ruime stoel en wacht
En kijkt met koortsige oogen uit naar buiten,
Naar wat voorbijgaat langs de grijze gracht.
Er draalt wat sneeuw op de gestrekte takken;
Het ijs is nat en gelig van den dooi;
Maar zwierend over 't diep der zwarte wakken
Zoeken de felle meeuwen hunnen prooi.
Zij vleeren, blank, als groote witte vlindren,
In dolle bogen door het effen licht.
Dan doen ze weer hun snelle vaart vermindren
En wieken langzaam langs haar bleek gezicht.
En aan de gracht, tusschen de hooge huizen
- Zoo grauw en oud geworden en gedwee Brengen zij iets van 't eindelooze ruischen,
De groote deining van de breede zee;
Iets van de vrijheid der verlaten stranden;
Van 't worstlen met der sterke winden drang;
Van wolken over de eenzaamheid der landen;
Iets van der sterren op- en nedergang.
De poovre zieke, wonderlijk bewogen,
Luistert als naar een verre, vreemde wijs,
Wen door de ontstelde stilte komt getogen
De schrille hartstocht van hun heeschen krijsch.
En hoort daarin, het smal gelaat geheven,
De glanzende oogen bovenmate groot,
Beide: de wilde schreeuw van 't wijde leven,
En 't dichtbij lokken van den diepen dood. -
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Een zang van onmacht
door Marie de Rovanno.
In 't aller-, allergrootst verdriet
Kan ik niet altijd treuren;
Soms komt een vlaag van vreugd, van wil
Tot jong zijn, krachtig, en maar stil
Wat treurt te láten treuren.
In d'aller-, allergrootste vreugd
Kan ik niet altijd juichen;
Soms kruipt een wee gevoel van smart
Om 't ijdel leven langs mijn hart
En schimpt mijn blijde juichen.
In d'aller-, allerdiepste nood
Kan 'k soms tòch blijde zingen,
Dan is er ergens achter mij,
Diep onder, of hoog boven mij
Verborgen vreugd te zingen.
In d'allerfelste liefdesroes
Kan 'k soms wel bitter schreien,
Dan schrijft er stil een dorre hand
Waarschuwend letters aan den wand
Mijns harten.... Láát mij schreien....
Zeg niet, dat hij ten halve leeft,
Die vreugde mengt met lijden.
Ik kèn mijn eigen onmacht wel
Tot volle vreugd, blij, zorgloos spel
Tot vol en zuiver lijden.
Maar láát mij schrei' in liefdesroes,
Láát juichen m' onder 't klagen,
Laat danken m' onder 't felst verdriet,
Laat vloeken m' onder 't vreugdigst lied;
Ànders begeer ik 't leven niet En slechts zóó kan ik 't drágen....
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Princessenmummie,
door Edward B. Koster.
Dat zwart skelet, van windselen ontdaan,
Waaraan het uitgedroogde vleesch nog kleeft,
Die groezelige hoop, waarvoor men beeft, Bedenkend het meedoogenloos vergaan
Van al wat ademt onder 't licht der maan, Die mummie heeft verlangd, geliefd, geleefd
Het volle leven; wàt maar 't leven geeft
Heeft zij genoten in haar aardsch bestaan.
Zij was een schoonheid in haar gloriedagen,
Want waarom anders in haar tombe lagen
Het spiegeltje, de kam, het verfpalet?
Nu moet zij eeuwig in het duister wonen,
De trotsche dochter van de Pharaonen....
Of is haar ziel als ster bij Rē gezet?
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Kroniek.
Boekbespreking.
Frits Hopman, Van de liefde, die vrijwouzijn, roman uit
Zeeuwsch-Vlaanderen, Amsterdam, H.J.W. Becht, zonder jaartal.
Dat ‘roman uit Zeeuwsch-Vlaanderen’ is curieus. Heeft misschien de ‘wakkere’
uitgever die woorden er bij willen hebben, om de actualiteit en de commercieele
voordeelen daarvan? Zeeuwsch-Vlaanderen, het ons plotseling zoo hevig betwiste
stukje Nederland, waar thans ieders aandacht op is gevestigd - was dát de kwestie?
Ik zou het zoo denken. Want och, wat betreft ‘de liefde die vrij wou zijn’.... ik meen
wel te weten, dat deze eigenaardige liefdesoort niet bepaald een specialiteit is van
het land bezuiden de Scheldemonding (zooals b.v. de halletjes dat zijn van Haarlem),
ja ik geloof in 't algemeen te mogen zeggen, dat, wat geest en artistieke bedoeling,
en ook wat menschelijke karakters en overige gegevens aangaat, dit nieuwe verhaal
van Frits Hopman al bizonder weinig uitstaande heeft met hetgeen misschien wel
het specifieke van Zeeuwsch-Vlaanderen uitmaakt. Couleur locale is er zelfs maar
luttel in te vinden; de schrijver heeft daar blijkbaar geen waarde aan gehecht; om
andere dingen was het hem te doen. Frits Hopman's verhaal heeft m.i. zijn
onwaarschijnlijkheden, maar onmogelijk is niets, en als terrein van handeling kwamen
m.i. alle nederlandsche provinciesteden gelijkelijk in aanmerking. Provinciale
nederlandsche ambtenaars - leeraars, ingenieurs etc. - ik heb altijd den indruk
gekregen, dat ze overal eender zijn. De centralisatie van het gezag brengt dat zoo
mee. Ja, lezer, en zelfs de nederlandsche jonge meisjes - één pot nat, ik verzeker u!
Onwaarschijnlijkheden - een bewering, en passant geuit, doch die ik zal hebben
waar te maken, nader toe te lichten althans. En ik vrees, dat zal niet anders kunnen
gebeuren, dan door het verhaal hier over te vertellen. Ik houd daar niets van. Maar
het moet ditmaal wel.
In een nederlandsch provinciestadje dan woont een, al tamelijk oude, apotheker
met zijn dochter. Apotheker Oosting is een eenigszins zonderlinge man, die zich
liever in oude fransche auteurs verdiept dan in zijn apothekerswerk, doch er niet
bepaald in geslaagd is, zijn aangeboren fatsoendelijksopvattingen met de ideeën,
welke hem door Montaigne en Chateaubriand zijn bijgebracht, in overeenstemming
te brengen. 's Mans groote liefde voor Marie, zijn dochter, is zijn aantrekkelijkste
eigenschap. En het meisje is dat gevoel waard. Zij is de lieveling van het geheele
stadje. Welk een frisch, bij-de-hand, geestig - en toch goedhartig kind dan ook! Dat
zij - zooals het ook in Zeeuwsch-Vlaanderen kinderachtig-hollandsch genoemd
schijnt te worden - ‘loopt’ met Rokus de Feijter, een knappen boerenzoon uit den
omtrek, wordt nu niet zoo algemeen geapprouveerd, doch men ziet het door de
vingers, omdat zij het is. Van Geen (Philippe, Xavier, Victor) hoofdingenieur bij de
Noord-Belgische Spoorwegmaatschappij, jongman van voorname familie, die bij
een spoorwegongeluk, hoogst ongezocht, met Marie in kennis is gekomen en zich
op een bizondere toeneiging tot dit jonge meisje heeft meenen te betrappen, voelt
zich evenwel, na door een oberkellner van dit ‘loopen’ op de hoogte gebracht te zijn,
hierdoor bewogen van alle démarches in gelijke richting af te zien.
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Nu echter verschijnt een derde vrijer ten tooneele in de gedaante van den heer
Strang, benoemd tot leeraar aan het H.B.S., waaraan Marie Oosting vooralsnog in
de meer
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bescheiden positie van leerlinge is verbonden. Hij krijgt reeds bij zijn eerste les ruzie
met haar, hetgeen (sinds Marlitt, of mogelijk al veel langer) een onmiskenbaar teeken
is van naderende uitverkiezing. En ook deze Strang ontgaat zijn noodlot niet. Hij
wordt verliefd, beter gezegd: hij meent dat hij verliefd wordt, en vraagt en krijgt het
meisje. Het is eenigszins tot haar eigen verwondering dat Marie hem accepteert. Nog
even te voren - en dit, tusschen haakjes, is een van de geestigste trekjes in het boek
- heeft zij, in gedachten Rokus de Feijter en Arnold Strang tegen elkander opwegend....
Van Geen gekozen. Doch daar immers van geen hoofdingenieurs kwestie was.... De
verlovingstijd vangt aan, en valt tegen. Strang, de bohémienstudent, die met
allermodernste, ten eenenmale vrijgevochten opvattingen uit Amsterdam gekomen
is, ontwikkelt zich in korten tijd tot een pedant, aartsburgerlijk en heerzuchtig
frikken-type, en tracht ook zijn meisje naar zijn nieuwbakken inzichten te
fatsoeneeren. Nieuwe ruzie - ditmaal onbedrieglijk voorteeken van naderende
scheiding. Welke dan ook niet uitblijft. Marie herinnert zich dien goeden, trouwen,
haar hartstochtelijk beminnenden, en nimmer bedillenden Rokus. Met gevolgen,
misschien niet door partijen voorzien. Eenigen tijd nadat Strang den bons gekregen
heeft, bekent het meisje haar vader, dat zij ‘een kindje wacht.’ Plichtmatige toorn en
wanhoop van den apotheker, door zijn dochter, gedachtig wellicht aan de fransche
lievelingsauteurs, niet zeer ernstig opgenomen. Oosting drukt de hoop uit, dat De
Feijter Marie zal trouwen - het meisje zegt, dat zij wel veel van Rokus houdt, maar
er niet aan denken moet hem altijd om zich heen te hebben. Dan maar weer Strang!
Oosting schrijft hem een brief. De edelaardige docent besluit zijn wrokkigheden en
vooroordeelen allerchristelijkst te sacrifieeren. Maar Marie geeft hem andermaal, en
thans in hoogst begrijpelijke termen, nul op 't rekest.
En nu begint de hoogst belangwekkende zielswerking, waarom dit boek geschreven
werd - waarlijk, er zijn minder merkwaardige psychische evoluties tot onderwerp
van een roman gemaakt. Marie, in haar zwangerschap meestal thuis zittend, weldra
door iedereen gemeden, denkt na. En wel verre van iets dat op berouw of spijt in
zich zelve op te merken, laat staan aan te kweeken, komt zij tot de conclusie, dat het
huwelijk een verkeerde instelling is. Echter, het wordt haar vervolgens wel moeilijk
gemaakt aan dit nieuwe inzicht trouw te blijven. Van Geen, nadat hij de heele
geschiedenis gehoord heeft, stapt resoluut naar de apotheek, een bouquet in de hand.
Bij een volgend bezoek is tusschen hem en de, bijna zenuwzieke, Marie alles
oogenblikkelijk in orde. Maar de prachtige liefde des hoofdingenieurs wordt nog
vóór het verhaal te einde is aan zware proeven onderworpen. Zijn uitverkorene - om
wie hij al besloten heeft desnoods met zijn geheele familie en zijn geheelen verderen
voornamen kring te breken - zegt hem, dat zij alleen in vrije liefde met hem samen
leven, en.... den dapperen Rokus niet geheel als vriend verliezen wil. Welnu, de liefde
zegeviert. Als na een zeer moeilijke bevalling, van een dood kind, Marie gered blijkt,
komen van Geen en Rokus, ‘sinds gisteren dikke vrienden’, haar te zamen
feliciteeren....
Dit slot is het vooral, dat ik waag, niet enkel een weinig onwaarschijnlijk, maar
ook eenigszins theatraal, meer bepaald: ouderwetsch-blijspelachtig, te noemen.
Ziezoo, dat heb ik klaargespeeld! Natuurlijk niet zonder den heer Hopman groot
onrecht te doen. De korte inhoud van een aardigen roman staat tot dien roman zelf
als het geraamte van een mensch tot diens levende, bloeiende en boeiende
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persoonlijkheid. Hopman is de moeite waard in al wat hij schrijft. Hij is altijd geestig
en origineel, in den besten zin amusant. Hij weet wat men doen kan met woordenkeus
en
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zinformatie, met toon en stijl, met vinding en zeggingskracht. Maar een echte
romanschrijver is hij niet en zal hij ook wel nooit worden. En het lijkt wel een beetje
alsof hij ook zichzelf in dat opzicht niet geheel au sérieux neemt. Het verhaaltje - hij
maakt er maar wat van, hij heeft er maar matig belangstelling voor. De vinding is er
wel, maar niet de kracht, en ook eigenlijk niet de poging, het gevondene als waarachtig
levend te doen accepteeren. De psychische evoluties bij Marie en bij Van Geen, toch
beide waarlijk niet gering te schatten, zij worden als feiten geconstateerd, niet in haar
gangen nagespeurd. Nogmaals: zou men mij vragen, of ik het hier verhaalde
onmogelijk acht, dan antwoord ik volmondig: geenszins. Doch niet op mij, op Hopman
rustte de taak deze mogelijkheid te bewijzen. En daarin faalde hij geheel en al.
Merkwaardig is ook, dat de persoon Rokus wiens rol in het verhaal toch lang niet
onbeteekenend genoemd kan worden, daarin alleen voorkomt als een soort accessoire,
zwijgend, een coulisse - en dat eenvoudig wijl de schrijver zich voor brave, maar
ietwat brute boerejongens niet interesseeren of warm maken kan. Ja, ziet u, dat
begrijpen wij nu wel, maar in een roman gaat zooiets toch niet. Den romanschrijver
wordt verzocht zich voor àl zijn personen te interesseeren. Zijn liefde behoort zelfs
maar amper eenige voorkeur te kennen.
Hopman's ‘Proeftijd,’ indertijd in Elsevier verschenen, was óók zwak a l s r o m a n .
Doch dit, een dagboek, werd bijna ganschelijk gered door de frissche kracht der
origineele beschrijvingen, de hartige geestigheid der menschkundige opmerkingen.
Het spijt mij, maar het moet mij uit de pen: ook uit dit gezichtspunt lijkt Hopman's
nieuwe boek voor dat oudere onder te doen. 't Is of hij er niet zooveel plezier meer
in gehad heeft. In sommige zijner beschrijvingen is meer ostentatie van kennis en
schrandere nauwkeurigheid, dan werkelijke rijkdom, poëtische visie op te merken.
Tot staving van deze nieuwe bewering doe ik hier volgen een stuk uit de beschrijving
van het tooneel der spoorwegramp:
(bl. 14) ‘Van Geen nam een sissend-pruttelende pekfakkel van een werkman om
de ravage meer in bizonderheden te bezien. Het rollend materieel behoorde niet tot
zijn afdeeling, en hij kon het zich dus veroorloven, als bloot toekijker, het ook voor
hem belangwekkend schouwspel op te nemen. Moeizaam en onvast stappend door
de dikke laag van grof grint, plassend met zijn lakschoenen door den modderpoel
van het gesprongen waterreservoir, klauterend over een afgescheurde frontbalk,
waaraan een kromgebogen buffer nog bevestigd zat, liep hij eerst naar de
locomotieven, omringd door glinsterende staalsplinters en moeren, houtspaanders,
glasscherven en nog rookende sintels, krakend, knappend, vergruizelend onder den
voet. Van de vrachtlocomotief was de korte schoorsteenpijp verbrijzeld, de geheele
bekleeding van groengelakte, welvende platen weggerukt en de dom van
helderglanzend messing hing, nog maar met een enkelen nagel vastgeklonken, terzijde.
Van Geen klom op de bogie en hield de flakkerende toorts omhoog. Hij stond nu in
een grot van brokkelig staal, een wereld van verwoest, maar blinkend mechanisme,
gezien door middenstof van dof rosgesluierd duister, waaruit hem een adem tegensloeg
van heet metaal en machineolie. Boven hem torende grotesk een massief gevaarte:
het onderstel van de steigerende sneltrein-machine, dat zich, mat beschenen door het
flikkerende licht, op den nachthemel afteekende. Voor hem zag hij in het ingewand
van den verwonnen draak. De zwakke gloor der roode vlamflarden van het bezwaarlijk
brandend pek, uiteengeblazen door den wind, loom wervelend in dichte smookkolken,
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oplaaiend eensklaps - haalde met onstaag verlichte vlakken en rondingen, donker
metalen glan-
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zen, schuw glippende, scherpe glimmers en reflexen, rekbare dansende schaduwen
een koortsdroom van techniek uit het roetdoffe duister. Het was een wilde
phantasmagorie als met onheilige machtspreuken opgeroepen in den rossig befloersden
nacht. Geschilderde, ijzeren balken, rein ertsig glinsterend op de ruige, versche breuk,
staven met ronde zwarte gaten, waaruit de klinknagels waren verdwenen en
oliedruipende stangen van blank metaal, rafelig opgekruld of
beangstigend-tegennatuurlijk getordeerd, staken zinloos, als uittartend in moedwillige
wanorde uit de raadselige warring boven ketelwelvingen droogbruin ontkleurd van
hitte, en beteekend met rijen van ronde boutkoppen, hier en daar omstrengeld met
slangig verwrongen en geplette buizen en gescheurde roest-groezelige platen. Bij
het spiralig neertuimelen van de fakkelvlam kwam uit een spelonk van mistig donker
de roodkoperen vuurkist los, geschakeerd met blauw uitgewasschen “aanloopkleuren,”
en in de wiegelende, deinende schaduwen binnen den gesprongen langketel,
strengelden zich de verbogen en afgeknapte vlampijpen als plantenstengels. In de
uitbundige perversiteit der dingen, grijnsde een satanische spotlach den ingenieur
tegen. Hij klom af, ietwat overhaast, met een vage onrust in zijne ziel en zette zijn
inspectie voort.’

HET LOGEMENT ‘DE ZON’ OP DEN NIEUWENDIJK, IN 1774. AQUAREL VAN HENDRIK VAN CRANENBURGH.
ILLUSTRATIE UIT GIMPEL'S AMSTERDAM.

Ik kan het niet helpen, maar deze.... inventaris vind ik meer technisch-nauwkeurig
dan artistiek-mooi. Er schijnt op gezwoegd te zijn, maar het resultaat werd niet
evenredig aan de moeite. Een bepaalde font - verwarring van realiteitsbeelding met
ver doorgevoerde vergelijkingen - constateer ik in het volgende:
(bl 49) ‘De oude stoomboot kwam langzaam vooruit. In een walgelijk grauwe brei
dreven groote ronde schollen, omzoomd met grove klonten van natgeworden, half
gesmolten, gegantisch suikergoed, bestrooid met glauberzout kristallen. Toen sneed
de steven door een zee, bedekt met brokken van mislukte vaalbruine en bleek-groene
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borstplaat, die zich traagkantelend hieven uit het water, dat er klaterend afstraalde.
Daarop volgden velden van vliezig-azuur, afwisselend met gestold vet, vol lange
rechte barsten, waarover ijsblokken, weggeslingerd door de boeg, voortkeilden of
dol om de eigen as tolden. Waar de boot langs voer, spoot door de scheuren het
zeewater op, en in de open plekken doken onverwacht scherpkantige ijsplaten uit de
kroe-
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zig schuimende golven van erwtensoep.’
Met hoeveel genoegen daarentegen herkende ik Hopmans oude kracht van scherp
en gevoelig zien in alinea's als deze:
(bl 63) ‘Over de bleekgrijze, knokig dorre steenen zeilden stukken papier met
lange scheuten voort en fijn zand en strootjes wervelden in iedere tochthoek. De
ondiepe straatgoten waren banen van loodkleurig ijs, blauwig wit geaderd als marmer,
omzoomd met halfvergruizelde krisstallen en bestrooid als met grof zout.’

MONTELBAANSTOREN, TEEKENING VAN H. HEUFF. ILLUSTRATIE UIT GIMPEL'S AMSTERDAM.

En zoo ook hier: (bl 74) ‘Steeds nieuwe rissen van deernen drentelden aan, met
knappe, trouwhartige, open gezichten en verzorgde kleeding, correct tot het gesteven
kleine strikje, waarmee de waaierplooien van het witte, propere kapje in den hals
werden samen gebonden. De gezondheid gedronken uit zonneschijn, zeewind en de
geur der vruchtbare velden, uit een arbeidzaam en welgeregeld leven werkte in de
heldere onschuldoogen, de hoogwelvende borst, de rood stoere armen en de huid
gespannen en glimmend als van een gave rijpe vrucht. Gewasschen en doorvoed,
gekleed in deugdelijk, gebloemde stof en fijn linnen; de ronde, gebruinde halzen
versierd met snoeren bloedkoraal, zwermden ze voor winkel-étalages. Alles aan haar
sprak van een gebeurloos, onschuldig bestaan; van dagen doorgebracht in eenvoud
en sleur, van overvloed, simpele genoegens en huiselijke deugden. Achter haar aan
slenterden boerenjongens, zondagsch gekleed in bandomboord zwart laken, met
onbenullige kleine petjes op de kortgeknipte rondkoppen.’
Frits Hopman, die altijd eenigszins aan engelsche schrijvers heeft herinnerd, doet
in dit laatste boek van hem denken aan een engelschman, die met al zijn geest, zijn
vernuft, menschenkennis en humaniteit, er nooit in geslaagd is één gaaf menschbeeld
te geven: Bernard Shaw. En, met alle respect voor Shaw's wereldroem, dat spijt mij
voor onzen Hopman.
H.R.
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Corn. J. Gimpel, Amsterdam, Oud en Nieuw, Stemmingen en Studies,
geïllustreerd naar teekeningen van H. Heuff, en met reproducties van
oude teekeningen en schilderijen, met een voorwoord van R.W.P. de Vries,
Bandversiering van J.G. Veldheer. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1918.
Ik houd het ervoor, dat dit aardige boek zijn ontstaan te danken heeft aan de
teekeningen van Heuff. De heer Corn. J. Gimpel
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zal waarschijnlijk op zich genomen hebben, daar iets bij te schrijven. Toen 't werk
vorderde, of gereed was, zullen schrijver en uitgever besloten hebben, er ook nog
wat reproducties van oude prenten en schilderijen bij te voegen ter illustratie. En
vervolgens zal men den ouden heer de Vries, kenner bij uitnemendheid van al wat
er bestaat over Oud-Amsterdam, hebben uitgenoodigd er een voorwoord bij te geven.
Ook hij spreekt van ‘een aantrekkelijke opdracht van een uitgever, die door den heer
C.J. Gimpel, den bekwame beheerder van den Gemeente-atlas, op uitnemende wijze
is vervuld.’
Mij gaarne bij dit oordeel aansluitend, zou ik toch wel even willen zeggen, dat
een omgekeerde volgorde, in de handelingen die leiden tot het ontstaan van een boek
als dit, meer waarborgen biedt voor volkomen slagen. Wanneer eerst de heer Gimpel
een boek over Amsterdam geschreven had, en men zou daar de meest-geëigende
illustraties voor bijeen gezocht hebben, ten slotte aan den heer Heuff opdragend dat
illustratie-materiaal aan te vullen met eenige teekeningen van het huidige Amsterdam,
dan ware een harmonischer geheel geboren. Nu vindt men, al lezende, maar in enkele
gevallen de illustratie die men, bij Gimpel's tekst, in de eerste plaats zou wenschen
en verwachten. De schrijver b.v. spreekt van allerlei oude huizen, nog heden te zien
in onze prachtige stad. Wat zou meer voor de hand gelegen hebben, dan zijn vaak
frisch-enthousiaste woorden door afbeeldingen van den beschreven gebouwtjes te
verduidelijken en te versterken? Dit echter is maar in zeer enkele gevallen geschied.
Het zijn ten slotte eigenlijk meer de ‘stemmingen’ dan de ‘studies,’ in den titel
genoemd, die ‘door Heuff's ‘kunstvaardige teekenstift’ (om met den heer de Vries
te spreken) geïllustreerd werden.
Evenwel, al vraagt men bij 't genieten van een boek als dit méér naar overvloed
van détails dan naar rijkdom van stemming, ook deze is zonder twijfel iets waard.
En de heer Heuff moge geen baanbreker zijn onder de hollandsche artiesten, geen
krachtig en oorspronkelijk talent - een smaakvol teekenaar is hij zeker, en volstrekt
niet ontbloot van distinctie. Mij echter hebben, naast eenige zijner fijne
potloodschetsen, de oude teekeningen en schilderijen het meest bekoord. En bij deze
oude prenten de prettig geanimeerde beschrijvingen van Gimpel, wat kunstgehalte
betreft zeker op geen minder niveau staande dan Heuff's teekeningen, maar tevens
zoo precies gevende, wat men hiervan verwachten mocht: aangename lectuur gepaard
aan menigvuldigheid van nauwkeurige mededeelingen. Ik vermoed, dat menig lezer
zal doen wat ik deed: noteeren de vele gevels, gevelsteenen, uithangborden, die, met
straatnaam en huisnummer, in het boek staan genoemd, en dan, bij wijze van illustratie
(er is geen betere mogelijk!) op de plaats gaan kijken. Neem er een voorjaarsochtend
voor, raadt zeer terecht de heer Gimpel aan, het zal een goede halsgymnastiek worden,
want ge moet aldoor naar boven kijken. Waarlijk, dit is niet enkel een artistieke, men
zou het ook een hygienische, en zelfs een ethische raad kunnen noemen.
Een aardig boek - ik ben er mee begonnen en met genoegen herhaal ik de
kwalificatie. Een welkom bezit zonder twijfel voor menigen Amsterdammer, die met
recht en reden trotsch is op zijn ‘urbs antiqua,’ Amsterdam, ondanks velerlei
verminking nog altijd een der mooiste en karaktervolste steden ter wereld! Er moge
dan al veel, heel veel, aan geknoeid en verknoeid zijn, waar elders vindt men een
stadsaanleg zoo breed en voornaam als in de amsterdamsche hoofdgrachten werd
verwezenlijkt, waar zulke geestig levendige silhouetten, waar zoo geheimvol boeiende
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verschieten? Amsterdam is een stad om innig lief te hebben, en dit boek biedt
getuigenis van zulke liefde.
H.R.
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Dr. J.H. Holwerda, Nederland's vroegste geschiedenis; met 33 afb.
Amsterdam. S.L. van Looy, 1918.
Het is reeds lang geleden, dat er van de oudste bewoners van ons land niets anders
bekend was, dan dat zij onder den naam van Batavieren omstreeks 100 jaar v.Chr.
in holle boomstammen den Rijn kwamen afzakken en zich in de Betuwe vestigden,
waar zij woningen bouwden in den vorm van een bijenkorf. Hoewel die opvattingen
sedert eenige tientallen van jaren gewijzigd zijn, was er echter tot nu toe geen poging
gedaan een doorloopende geschiedenis van dien tijd te schrijven. Dr. Holwerda heeft
die taak op zich genomen en trekt zijn conclusies, niet zooals gewoonlijk gedaan
wordt alleen uit reeds bestaande historische feiten en litteraire gegevens, hij bouwt
de geschiedenis op naar het materiaal, dat hij in den bodem heeft gevonden. Waar
litteraire en historische gegevens door overleveringen zijn verward, geeft de grond
volgens hem de eenige gedocumenteerde zekerheid. Deze, naar het nieuwe systeem
met de spade onderzocht, levert door de grondsporen en cultuur-overblijfselen het
eenige onfeilbare bewijsmateriaal. Door deze theorie komt Dr. Holwerda evenwel
in botsing met bestaande opinies; reeds in de voorrede van ‘Nederland's vroegste
beschaving’ (1907) zegt hij dan ook: ‘dat veel bestaande opvattingen, ja, menig
vastgeroest geloof op zijde gezet, dat een geheel andere weg, dan de tot nu toe
gevolgde moest worden ingeslagen om het einddoel te bereiken.’ Hij schaart zich
hiermee aan de zijde der oppositie tegen systematischen en theoretischen grondslag.
Merkwaardig is het, hoe hij in absolute consequentie het principe doorvoert, dat
hij nu reeds tien jaar geleden ontwikkelde. Het komt hierop neer*): De
vroeg-historische archeologie is gewoon onze werkelijke historische gegevens te
verontachtzamen; reeds daaruit blijkt haar onjuiste voorstelling der feiten; - de
algemeen gevolgde indeeling in steen-, brons-, Hallstadt- en la Tene-tijd mist althans
voor de afgelegen streken van ons land alle beteekenis voor chronologische
systematiseering; - men zou goed doen van een cultuurstadium en niet van een tijdperk
te spreken; - willen wij tot een systematiseering van dit deel onzer geschiedenis
komen, dan moeten wij los van vooropgezette indeelingen een anderen weg inslaan:
s y s t e m a t i s c h b o d e m -o n d e r z o e k , en conclusies trekken naar materiaal, dat
in groote hoeveelheid in ons land vertegenwoordigd is, n.l. het v a a t w e r k . Op deze
twee factoren is dan ook het werk van Dr. Holwerda grootendeels opgebouwd. Hoewel
er bedenkingen tegen dit systeem te berde zijn gebracht*), moeten wij in de eerste
plaats dankbaar zijn voor de orde die Dr. Holwerda in het praehistorische materiaal
heeft gebracht. Het wordt duidelijk dat zich in ons land gelijktijdig verschillende
culturen ontwikkelden en dat sommige oudere blijven voortleven naast de jongere.
Nooit verliest de schrijver uit het oog, dat de voortbrengselen uit ons land verband
houden met die van andere cultuur-centra en weet op deze wijze den lezers een beeld
te geven van de wereld-beschaving uit dien tijd. Naast de voortbrengselen, waarin
het vaatwerk de grootste rol speelt, gebruikt hij voor bewijsmateriaal gevens uit
geschiedkundige, litteraire en anthropologische bronnen. Hij is echter ten opzichte
daarvan voorzichtig met het trekken van conclusies, indien de archeologische
*) Deze stellingen worden besproken in § 35 en 29 van ‘Nederl. vroegste beschaving’, eveneens
in het eerste hoofdstuk onzer Geschiedenis, Gids, Febr. 1910.
*) Zie o.a. A.W. Bijvanck, Opgravingen in Nederland, Bull. Oudheidkundige Bond, Dec. 1915,
Mei 1916, p. 80 en p. 242.
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verschijnselen niet dezelfde uitkomst geven. Hij waarschuwt tevens tegen onbevoegde
oudere schrijvers, onbetrouwbaar materiaal van oude collecties en zoogenaamde
‘vindplaatsen.’
De indeeling in volksgroepen, die in ‘Ne-
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derland's vroegste beschaving’ al is gemaakt, wordt ook hier weer gebruikt. Er is
een nauw verband tusschen dit werk, den Platenatlas (1910) en het hier besproken
boek, dat het resultaat van beide is en een résumé bevat van het archeologische
onderzoek van den schrijver. In zijn voorwoord stelt hij zich reeds weer een nieuwe
taak: een topographisch overzicht van de gevonden voorwerpen, op grondslag zijner
historische voorstellingen.
Niettegenstaande den beknopten vorm, is er in groote trekken een volledig overzicht
gegeven van de stroomingen in de menschelijke beschaving der prae-historische
periode; er is evenwel tegelijk op gewezen welke typeerende afwijkingen er voor
onze streken in aanmerking genomen moeten worden. In onze veraf gelegen landen
blijven oude vormen lang naast nieuwe voortbestaan, zooals dat in den historischen
tijd ook nog het geval is, De z.g. bronstijd loopt bij ons door tot in den tijd der
Romeinsche keizers; de Hallstadt en la Tenecultuur zelfs nog langer. Tot ver in den
historischen tijd gebruikt onze bevolking praehistorische werktuigen. In het afgelegen
oosten van ons land maken de Proto-Saksische stammen nog aardwerk, dat aan de
voortbrengselen van de hunnebedden beschaving doet denken. Evenals in de
middeleeuwen schijnt in dezen tijd het Oosten een groote rol gespeeld te hebben en
wordt door Dr. Holwerda de bron voor het westersche leven bevonden, de bakermat
van onze cultuur. Er is een voortdurende trek van volken van het Oosten naar het
Westen tot in den Frankischen en Volksverhuizingstijd. De Frankische
dubbel-kegelvormige pot, het Frankische glaswerk, de Gothische spatha, de fibula
met slingerornament (zie b.v. afb. 26, 28 en 33) vormen hiervoor het bewijs.
De groote beweging der Volksverhuizing heeft de schrijver volgens de
cultuurproducten vastgesteld en hij komt daardoor tot een oplossing van verschillende
vragen, die de eerste historische beschaving, de Karolingische, doet ontstaan. Deze
krijgt nu een vastere basis, want zij wortelt in het eerste hoofdstuk der menschelijke
cultuur, waarop, wat ons land betreft, de onderzoekingen van Dr. Holwerda een
nieuw licht hebben geworpen.
C.E.

Barbarossa. De Demon der Bolsjewicki; Het Document in den kunsttand.
Amsterdam, Boek- en Kunsthandel v.h. A. Eichler.
De uitgaaf, waarvan dit boekje ‘serie I, No. 2’ vormt, is uiterlijk volkomen gelijk
aan de bij denzelfden heer Eichler verschenen Buffalo Bill's, Nick Carters en
dergelijke. ‘Elke aflevering bevat een afgerond verhaal’, ook dit is een verzekering
die wij op den omslag van dit soort lectuur gewoon zijn aan te treffen. De
aankondiging ‘serie I, No. 2’ duidt op groote plannen, de afgerondheid van het verhaal
moedigt aan tot het koopen van een proef ter kennismaking, en de naam van den
uitgever behoeft geen verdere aanbeveling voor de cultuur-grage jongelieden die
belast zijn met het thuisbezorgen onzer dagelijksche levensbehoeften.
Maar de naam van den schrijver. Is dit waarlijk Barbarossa, de Barbarossa van de
Telegraaf? Alle twijfel dienaangaande wordt spoedig opgeheven:
‘Het geluid kwam wel degelijk uit de coupé naast ons en het was een gil, zooals
u en ik gillen als we vermoord worden’.
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‘Gog Magog (dit is de detective) heeft zijn onrustige wandeling door de kamer
hervat en een oplettend toehoorder had z'n hersenkronkels kunnen hooren werken’.
‘Hij bloosde hardop’.
‘Vooral niet te veel nadenken, meneer de commissaris’.
‘Zoo staan de detective-hond en de detective-mensch een oogenblik tegenover
elkaar, meten elkaar's intelligentie’ enz.
Over dien detective-hond en dien detective-mensch is de schrijver dan bladzijden
lang grappen aan het maken, zóó fantas-
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tisch-drastisch, zóó door en door Barbarossiaansch, dat men het gezicht wel eens
zou willen zien van den stamgast aan de intellectueele tafel van den heer Eichler, als
hij in goed vertrouwen en in gespannen verwachting deze sterkgekruide kost naar
binnen slaat.
Maar wat heeft de heeren Eichler en Barbarossa tot elkaar gebracht? Heeft de
laatste werkelijk het voornemen gehad een reeks van die uitgesponnen, verwarde,
met horterige avonturen overladen verhalen te schrijven en is de natuur sterker
geweest dan de leer, zoodat de glossen en sarkasmen uit zijn pen vloeiden, zoodra
er maar even een gaatje voor open was tusschen het met het lange nat van duistere
dialogen aangelengde droge zand van de onzinnige voorvallen, waaruit dit afgeronde
verhaal losjes gekneed is?
Men verbaast zich in elk geval over het geduld, waarmee deze van aard
epigrammistische journalist de traditie van wezenlooze uitvoerigheid dezer lectuur
heeft gevolgd*), en maakt zich eenigszins ongerust alleen reeds over de physieke
inspanning die van hem gevergd zal worden, willen op No. 2 van serie I nog andere
series en andere nummers volgen.
Intusschen is dit een curieus èn vermakelijk, ofschoon dan al niet bijzonder
‘afgerond’, een nauwelijks ‘verhaal’-achtig afgerond verhaal geworden.
C.V.

Felix Timmermans als teekenaar.
De kunsthandelaar J.H. de Bois heeft, op een der tentoonstellingen van zijn belangrijke
verzameling prenten, teekeningen laten zien van iemand dien wij tot dusverre slechts
als schrijver kenden, van Felix Timmermans.
Het zijn allergenoegelijkste dingetjes, die teekeningen van den schrijver van het
in korten tijd zoo populair geworden Pallieter. Er zijn ook etsen: Timmermans zag
bij een vriend een etsplaat en begon er op te krabbelen, het werd dadelijk een
compositie, een vertelling, met raak neergezette groepen poppetjes.
Het is curieus, hoe spontaan, gemoedelijk, zonder valsche schaamte de Vlaam van wien wij zwaarwichtige Hollanders in deze jaren toch heel wat hebben kunnen
leeren - zoo iets doen kan. Dit is dilettantenwerk, maar zoo echt om het plezier, de
lol, de leute gemaakt, dat het er een bijzondere charme door krijgt. Hij heeft geteekend
als een kind, op zoo maar een velletje, een blaadje uit een ‘schrift’ gescheurd, vaak
op blauw-geliniëerd papier, en de figuurtjes gekleurd met de grove maar vroolijke
kleuren uit een kinderverfdoos.
Het is of hij zonder voorbereiding aan het vertellen is gegaan. Vossen en hazen,
kippen en ezels spelen hun komische rollen op deze gezellige tafreeltjes, hoogst
simpele composities van een of twee figuurtjes. Het zijn als eenvoudige charades.
Men denkt aan die middeleeuwsche musiceerende, preekende of vechtende dierfiguren
in de manuscripten, of aan de grove centsprenten met de slordige kleurtjes, die hier
vroeger aan de kinderen werden gegeven.
*) Of heeft hij, als de oude Dumas, een roman-bureau georganiseerd, met klerken voor de
uitwerking zijner gegevens?
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Het zijn illustraties voor Timmermans' eigen verhaal ‘Boudewijn’ en ze zullen
dan ook in het boek worden afgedrukt, maar verkleind en zonder kleuren. Dan zullen
ze de pretentie hebben van ‘boekversiering’, ‘verluchting’, weet ik veel. De charme
er van is echter dat spontane, bijna slordige, dat elementaire vertellen dat ze doen,
waarbij het zoo heel niet op de mooiigheid aan komt. Het vertellen van iemand die
zich zoo'n dierenverhaal, zoo'n fabel of gelijkenis in dierfiguren denkt, die dialogen
denkt. Van iemand uit het land van Reinaard de Vos en van den Poesjenellenkelder,
voor wie zich de
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dingen dramatiseeren en die, als hij nu eens teekenen wil, teekenend vertellen, geen
last heeft van onze zwaarwichtigheid, onze bewustheid, onze gêne. Teeken,
Timmermans, teeken! Gij hebt er blijkbaar meer schik in dan menig teekenaar van
professie. En dat is niet alles, maar veel.
C.V.

M. Adamse in Pictura te Dordrecht.

‘VERBORGEN LEED’.

Al op zijn dertiende jaar teekende Adamse koppen. Toen hij op de glasfabriek van
Bouvy te Dordrecht den ganschen dag aan het rad draaide, of glas sneed, of poetste
met zemelen, werden de vrije oogenblikken, de Zondagen en vaak de nachtelijke
uren aan teekenoefeningen besteed. Zoo wist hij zich na twee jaar van louter
handenarbeid op te werken naar de teekenafdeeling, waar hij onder leiding van Albert
Plasschaert, den toen reeds bekwamen glasbrander, kwam en in dezen een leermeester
voor het in vrije uren gemaakte werk vond.
Zijn harde sjouwen werd bekroond met de premie van het Schefferfonds en na
vijf jaar fabrieksarbeid kon Adamse zich aan de studie wijden. Hij trok naar München
en bleef er zoolang de toelage het veroorloofde.
Teruggekeerd, zocht hij zijn vroegeren leider op, die toen juist de kleine glasfabriek
aan den Kralingschen plas met eenige jonge leerlingen had gesticht. Ik heb er in dit
tijdschrift de aandacht op mogen vestigen. De oorlog maakte spoedig een einde aan
deze onderneming welke, stoffelijk althans, zeer bescheiden opgezet was. Ook voor
Adamse werd het een moeilijke tijd. Bij Plasschaert had hij zijn persoonlijkheid in
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gevaar gevoeld; van zichzelf-blijven was daar geen sprake; doch nu hij vrij was, neep
de nood.
Onbekend teekenaar kon hij in het kleine Dordt geen portretbestellingen vinden
en de fantastische koppen welke hij uit den geest schiep, droegen een te ernstig, te
somber karakter om het publiek te kunnen behagen.
Daarbij had de jonge kunstenaar een stille, bescheiden natuur. De ernst, de
weemoed die uit zijn werk sprak, waren de kenmerken van zijn karakter. Veeleischend
was hij voor zichzelf. Hij wist dat de kunst een lang geduld vordert en dat, wat hij
bereiken wilde, lag achter een leven van hard sjouwen. Schuw was hij voor
tentoonstellen; schuw om zich, waar ook, op te dringen. Al wat hij doen kon was
werken, altijd maar koppen, koppen vol expressie
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teekenen en soms ook schilderen. Koppen waarin hij heel zijn innerlijk gevoelsleven
uitzegde.
De weemoedsgedachte aan zijn gestorven moeder bracht hem bezielde beelden
voor den geest, oogen, waarin het staren was naar een ver geluk, een geluk als een
droombeeld, dat nauw aanschouwd in nevelen vervloog; een droombeeld dat een
schoonheid werd diep in háár ziel geborgen, dat door den klank van een geluid, de
geur van een bloem weer op kwam te midden van haar droef bestaan om te versmelten
in berusting en in den droeven smarttrek om haar mond. ‘Dat kijken mijner moeder
heeft lang nageleefd in mijn gedachten,’ besloot de schilder, toen ik hem vroeg
vanwaar die schoone droeve stemmingsbeelden hun ontstaan hadden. Het fijne
zieleleven dezer vrouw moet de knaap reeds jong in haar gevoeld hebben, dat hij het
zoo klaar als een droef gezongen lied, als een schoon gedicht in vormen neer kon
leggen. Het waren de eerste teekeningen waarmee hij voor den dag kwam in Pictura.

‘DE PREDIKER.’

Later oefende het concrete leven, zijn eigen bestaan en dat rondom hem, sterker
invloed. Al de ruwheid, de harde afhankelijkheid der fabrieksjaren deed hem
menschetypen ontwerpen: stakers, werkloozen en revolutionnairen; ook idealistische
volksleiders, predikers, koppen van hoog geestelijke kracht met vast geloof aan een
ideaal. Verder afgetobde oude vrouwen, werkslavinnen eens, waar nu alle denken
in verstompt scheen, koppen met starre, doffe oogen die het lijden synthetiseeren.
Tegenover deze uitingen, schept hij zijn jonge droomgedaanten, jeugd-beeltenissen
met groote oogen, voor zich gezien in schemeravonden buiten in de velden, de parken
of in maannachten, als er een wit dons over de velden lag of de hemel diepblauw vol
sterren glansde. Koppen, die raadselachtig boren door de duisternis of grootoogig
vragen naar het raadsel dat het leven verborgen houdt. Koppen, waarin hij het wonder
van het leven leggen wil, het groote wonder dat elks deel is, waarbij de armste aan
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den koning gelijk wordt. Het geluk dat slechts leeft in de ziel der menschen,
onafhankelijk van allen en alles....
Adamse is het best in deze beelden van zijn droomen. Waar hij naar de natuur
arbeidt, voelt men dat hij zich geweld aandoet, vandaar dat hij veel 's avonds laat en
's nachts werkt in zijn stille kamer, hoog boven de huizen der stad gelegen, waar
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de innerlijke stem het duidelijkst door hem wordt gehoord. Uit de ingeving zijner
innerlijkheid, zijner verbeelding bouwt hij; zoo is hij het tegenovergestelde van den
impressionist.
Hij beeldt zijn vormen stoer en plastisch, uiterst sober, sober van lijnen, sober in
zeer doorwerkte techniek. In kleuren heeft hij zich nog zelden uitgesproken, maar
waar hij dit deed, was ook zijn verftechniek, zijn coloriet innig en bescheiden, stil
en rustig.
A.O.

Charley Toorop bij Walrecht, Den Haag.
Men raakt werkelijk eenigszins uit zijn humeur bij 't zien van het werk van Mevrouw
Toorop, wanneer men bedenkt dat hier iemand met talent aan 't woord is, die zich
zoo weinig weet te beheerschen en vaak zoo weinig oprecht is. Deze kunstenares
zou met háár aanleg heel wat beters kunnen presteeren, indien zij meer werk van
haar lijnen en van de door die lijnen omsloten vormen zou maken. Eén der hier
aanwezige werken (een lezende vrouw, met op den achtergrond een boomsilhouet
van zeer verdienstelijken bouw) bewijst, dat Mevr. Toorop in den zoo juist bedoelden
zin, wel degelijk goed werk zou kunnen leveren. Met haar ‘onweers-achtig’ palet
(werd het hier niet door le Fauconnier geïntroduceerd?) kan zij ons echter niet
imponeeren, en voor een vormgeving, die feitelijk soms een parodie op Cézanne is,
gevoelt men ten slotte ook al heel weinig.
Cézanne is een gevaarlijk voorbeeld voor navolgers, die hem slechts half begrijpen.
't Is maar te hopen, dat Charley Toorop tot eenigen inkeer geraakt, en de geaardheid
en richting van haar talent leert onderkennen. Indien zij zich dan wat minder laat
beïnvloeden door onheilzame, of wel door feitelijk heilzame, doch slechts ten deele
begrepen voorbeelden; indien zij dan niet meer g e w i l d ‘ultra-modern’ zou willen
doen, zal zij ons zeker nog eens met heel wat belangrijkers verrassen, dan wij nu van
haar zagen.
H.V.

Mej. C.A. van der Willigen en Kamerlingh Onnes jr. in de Mij. voor
Beeldende Kunsten.
Bloemstukken vooral, en voor het meerendeel aquarellen zond mej. v.d. Willigen
op deze tentoonstelling in.
Die aquarellen nu zijn het bekijken waard. Ze zijn forsch van kleur, zóó zeer dat
men zelfs even twijfelt of dit wel waterverf is. Die verf is n.l. allerminst uitvloeiend
en doorzichtig, zooals we dat bij aquarellen gewoon zijn, maar lijkt wel zoo uit de
tube er op gesmeerd te zijn, heeft haast relief, is vaak dekkend, en heeft bij dit alles
ongewone kracht.
Bij dit kleurige en fleurige bloemenschilderen is het arrangement niet verwaarloosd,
maar getuigt van een eigen smaak en ingeving. Zoodat deze bloemstukken meer dan
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eens een geheel vormen, dat in een kamer een deftige en krachtig werkende versiering
zal zijn.
Kamerlingh Onnes, de zoon van den bekenden schilder, heeft een veelzijdiger
talent, een onrustiger aard en een ideaal dat hem blijkbaar zeer veel strijd kost.
Bereikte hij in ‘Visschersdorp’, een donker stuk met dramatisch-werkende figuren,
al veel moois, en evenzoo in enkele herfstgezichten, hij wil, denk ik, iets heel anders
nog, een soort synthetische vormgeving. Van het zoeken daarnaar geven eenige
stadsgezichten blijk, waarin naar een hoogst simpele vormduiding is gestreefd, waarin
de lijnen bijna alle tot rechte zijn teruggebracht en de kleuren vlak tegen elkaar gezet.
In die kleuren geeft hij dan nog veel van de fijngevoeligheid die hem eigen is, en ik
hoop dat hij die niet verliest door te veel methode.
Kleurgevoel, en wel een zeer ontwikkeld, is er nog zelfs in de zonderlinge
blokjes-symphonie ‘De Stad’, waaruit overigens, al is er nog eenig verband met de
werkelijkheid, niet
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wijs te worden is. Moge de schilder behouden, wat hij heeft en zich op normale wijze
ontwikkelen,
C.V.

Ned. kring van beeldhouwers.
Er is een vereeniging van beeldhouwers opgericht, om de belangen van deze
kunstenaars te behartigen. Een van de eerste daden van dezen ‘kring’ is een
afzonderlijke tentoonstelling van beeldhouwwerken, die tot dusverre meer dienden
tot stoffeering der zalen van schilderijen-exposities, dan dat zij zelf tot hun recht
konden komen.
Op deze tentoonstellingen van plastiek nu zal de verscheidenheid juist door de
betrekkelijke gelijkheid beter worden erkend, zal vergelijking mogelijk worden, zal
men kunnen zien, wat de beeldhouwkunst, die zoo diametraal tegenovergesteld is
aan de schilderkunst (de schilderijkunst althans) aan mogelijkheden biedt, en welke
eischen zij stelt. Alleen de architecturale, de bouwbeeldhouwkunst (zooals het wat
minder welluidend heet) kan op een tentoonstelling in een zaal niet tot haar recht
komen; terwijl integendeel de kleine plastiek er van nabij goed bekeken kan worden.
Toch is het jammer, dat zooveel heterogene voorwerpen, juist van kleine plastiek,
bij elkaar in vitrines werden geplaatst, men had ze liever elk tegen een rustigen
achtergrond gezien.
Critiek op de afzonderlijke werken moet nu, zoo ooit, van opbouwenden aard zijn.
De beide krachtigste figuren onder de hier exposeerende beeldhouwers (Mendes da
Costa, Altorf, Raedeker onthielden zich) zijn ongetwijfeld Tjipke Visser en Hildo
Krop. De eerste geeft vooral vrijstaande beelden te zien, van vogels en andere dieren,
met de materiaal-beheersching en de stijl-soberheid die wij van hem kennen. De
tweede toont veel verscheidenheid in zijn werk, dat sterk is van eigen visie, dat een
geestelijken inhoud heeft. Prachtig levend is de oudevrouwenkop in kalksteen, de
proletariërs-vrouw met het kindje tegen den schouder gedrukt, geestig de kleine
dieren, en de tegelijk decoratieve en vertellende tegel-reliefs.
Niet zonder originaliteit is de groteske kop van Bieling ‘Schrik der Sentimenteelen’.
De medailles van Van der Hoef zijn ten deele in hun rijkdom opmerkelijk, die van
Bolle toonen een moderner begrip en zijn met hun straffe lijnen soms edel van
werking. Tot het beste werk behooren de beide verfijnd-expressieve koppen van
Polet. Knappe kleine plastiek van een meer wereldschen, zich aanpassenden aard
maakt Jacobs van den Hof, wiens beeldjes behagelijk - misschien ook wat behaagziek
- zijn, maar bewonderenswaardig van achevé in elk geval. Zoo is het ook met het
Phoenix-haantje van Anne Brandts Buys - van Zijp.
Van een nog geheel impressionistische aanschouwing (het beste werk staat
overigens in het teeken van het stylistische) zijn de koppen en figuren van Van Asten,
waarin een groote vitaliteit en soms een schalke vrolijkheid bekoort.
Mogen volgende tentoonstellingen ons blijven overtuigen van den opbloei onzer
beeldhouwkunst, die zoo lang heeft gekwijnd en onder zoo ongunstige
omstandigheden moest bestaan.
C.V.
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Carl Larsson een afscheid.
Een goede beste vriend is heengegaan. Een kunstenaar in wiens werk de voortreffelijke
karaktereigenschappen van den mensch zich afspiegelden. Larsson heeft de
moeilijkheden van het leven gekend; maar zijn opgewektheid, zijn blijmoedigheid
hebben hem steeds de zonzijde doen zoeken, en hiermede is hij ongetwijfeld velen
tot troost en zegen geweest.
De levensvreugd, die van zijn werk uitgaat, is zóó doordringend en verfrisschend,
dat, wanneer gij zijn teekeningen en aquarellen ziet, zijn brieven leest, gij u een ander
mensch gaat voelen. Het licht en de zon komen binnen.
Hoe heerlijk is niet zijn groote, alles omvattende liefde voor zijn kinderen, in hun
vreugde en hun leed. Zelfs wanneer ze on-
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deugend zijn - en daarvoor zijn het echte kinderen - dan weet zijn gelukkige natuur
er steeds het aardige, het komische aan te zien, en hij lacht erom, tot hem de tranen
over de wangen vloeien, ‘und wit drücken sie fast tot, diese Kleinen, und danken
Gott, dasz er sie uns gab, denn wenn wir einst fort sind, dann - zum Kuckkuck - sind
diese noch da! Schlieszet sie, diese m e i n e kleinen, in E u r e Arme, Ihr seid es mir
schuldig, denn Eure Kleinen sind mir fast ebenso lieb, wie meine eigenen. I h n e n
gehört das Himmelreich,sowohl deinen wie meinen Kindern.

CARL LARSSON IN ZIJN ATELIER.

Maar boven alles uit zien wij zijn heerlijke liefde voor zijn vrouw, voor Karin
Bergöo met de groote oogen, wier portret wij van zoo menig aquarel kennen. Zij
was, zoo schrijft hij ongetwijfeld een engel die zooveel aardsch geworden was om
zijn huishouden te bestieren, maar ook zij leidde en beheerschte zijn werk en er ging
geen aquarel uit zijn atelier of Karin had er haar goedkeurend oordeel over gegeven.
Zij was zijn trouwe hulp en medewerkster, die hij ten volle, en dankbaar aanvaardde.
Zoo is zijn leven één groote liefde geweest. En deze heerlijke menschelijke
eigenschap, ze doortintelt al zijn werk. Wij kunnen ons dan ook onmogelijk den
kunstenaar dier voortreffelijke aquarellen afgescheiden denken van den beminnelijken
mensch die Carl Larsson was. En nu hij is heengegaan herdenken wij dan ook bovenal
dien goeden besten vriend, die ons door zijn levensblijheid zoo menig opgewekt
oogenblik heeft geschonken.
R.W.P. JR.
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[Nummer 4]

DE JONGE HONGAARSCHE VIOLIST STEPHAN PÁRTOS; NAAR EEN KRIJTTEEKENING VAN GEORG RUETER.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

225

Stephan Pártos,
door Herman Rutters.
Het klinkt als een wonderlijke paradox, dat de mensch, die gedurig en rusteloos
streeft naar de ontdekking van het hoe en waarom der levensverschijnselen, die
gansch de energie van zijn geest en zijn vernuft in actie stelt, om der natuur haar
geheimenissen te ontwringen, zich toch steeds machtig voelt aangetrokken tot het
geheimzinnige òm het geheimzinnige en het leven zonder raadselen en wonderen
een nuchter en vlak bestaan zou vinden. Toch is dit een feit, en de immer overgroote
belangstelling, waarin zoogenaamde wonderkinderen zich mogen verheugen, berust
inderdaad op niets anders dan op een ingeschapen zin voor romantiek, op de
onweerstaanbare aantrekkingskracht van het mysterieuze. Zoo alleen is te verklaren
het geweldig en aanhoudend succes van wonderkinderen in het algemeen, dat van
den jeugdigen violist Stephan Pártos in het bizonder. Sedert begin December van
het vorig jaar trekt hij door ons land, van stad tot stad; en avond aan avond vindt hij
zalen, tot op de laatste plaats bezet met een publiek, dat niet moe wordt, hem
geestdriftig toe te juichen, en met een enthousiasme, dat in zijn veeleischendheid
vaak tot, zij dan onbewuste wreedheid ontaardt, een physische en psychische
krachtsinspanning van hem te vergen, welke zelfs een volwassen man zou dreigen
ten onder te brengen.
Het wonder is hier de groote attractie; niet de kunstprestatie zonder meer. Ik kan
U tal van volwassen kunstenaars noemen, die, technisch even hoog ontwikkeld als
de jonge Pártos, een concert van Mendelssohn of Bruch, een sonate van Bach,
Beethoven of Brahms, rijper, bezonkener, dieper vertolken dan hij, en toch zelfs niet
gedurende één week denzelfden opgang zouden maken als Pártos het nu onafgebroken
gedurende drie maanden doet. De wetenschap van zijn zestien-jarigen leeftijd, het
kinderlijke van zijn uiterlijk: de donkere, droomerige oogen in het bleeke, met
ravenzwart haar omlijste, smalle gezichtje boven het tengere lichaam, de korte broek
en het infantenkraagje - dat zijn alle attributen van een jeugd, die een wonderlijk, ja
mysterieus uiterlijk contrast vormen met de buitengewone ontwikkeling van zijn
techniek, van zijn geheugen. En de merkwaardige rust, waarmee hij speelt, de
uiterlijke onverstoorbare onbewogenheid, waarmee hij op de meest frenetieke
bijvalsbetuigingen reageert, dragen er nog het hunne toe bij, de verschijning van
dezen knaap in de oogen van het publiek te hullen in een atmosfeer van het
bovennatuurlijke.
De oorzaak van Pártos' succes, het voor de massa imponeerende van zijn
verschijning berust dus eigenlijk op een waan: het contrast het raadselachtig verband
tusschen zijn jeugdigen leeftijd en schijnbaar artistieke rijpheid. Ik zeg: schijnbaar,
want zoodra men van het overbluffende, dat zijn optreden onwillekeurig heeft, is
bekomen, en naar meer innerlijke karakteristieken gaat zoeken, merkt men spoedig
een zekere wanverhouding tusschen zijn uiterlijke en innerlijke ontwikkeling, een
wanverhouding, welke psychologisch zeer natuurlijk is en daarom dan als het ware
tegelijkertijd zijn nimbus van wonderbaarlijkheid min of meer doet verbleeken. Het
blijkt dan, dat zijn psychisch-artistieke ontwikkeling op verre na niet zoo volgroeid
is, als zijn technische vaardigheid oppervlakkig doet gelooven. De massa, steeds
geneigd den schijn voor het wezen te nemen, niet bedeeld met de intuïtie, welke door
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het uiterlijk heenpeilt en daardoor des te meer vatbaar voor de suggestie van
virtuositeit, merkt dat niet. Zij laat zich enkel vervoeren door het feit van een
abnormale technische begaafdheid.
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Die begaafdheid is ongetwijfeld opzichzelf al wonderbaarlijk genoeg; de wijze,
waarop Pártos de zeer omvangrijke viool-literatuur èn violistisch- èn mnemo-technisch
beheerscht, is al meer dan voldoende, den jeugdigen Hongaar als een
zeldzaam-begaafde verschijning te qualificeeren. Maar men zou hem te kort doen,
door hem uitsluitend te beschouwen als een wonderlijke speling der natuur op het
gebied der virtuositeit; Pártos heeft onbetwistbaar ook zeer bizondere innerlijke
hoedanigheden van een aparte individualiteit, hetgeen vooral de belangstelling doet
concentreeren op de vraag, hoe deze bizondere psyche zich in de toekomst zal
ontwikkelen. Wat in zijn voordracht terstond de aandacht trekt, is de volmaakte
afwezigheid van eenige dressuur. Men mist in zijn virtuositeit al het brillante en
poseerende, alle aanwending van zekere trucs, waardoor het publiek zich zoo spoedig
laat epateeren; er is in zijn spel iets ernstigs, iets naar-binnen-gekeerds, dat onmogelijk
van buiten af aangeleerd kàn zijn. In den klank van zijn zoet-zangerige cantilene
brandt een, den knaap zelf nog onbewuste, passie, een versluierde, maar toch spontane
emotie, welke onmogelijk is te verklaren als enkel resultaat van door studie
ontwikkelde buitengewone techniek. En in zijn nog onzeker, tastend aanvoelen van
den geest van het kunstwerk, in zijn innerlijk weifelen ten opzichte van stijl voelt
men toch een ziel, welke zich, dank zij een bizondere begaafdheid, innig verwant
weet aan het Schoone, maar een noodzakelijk proces moet doorworstelen, om te
komen tot het inzicht, dat den rijpen, waren kunstenaar kenmerkt.
Dat proces kost een vaak harden strijd, in het bizonder voor de genieën en
hoogbegaafden. Niet zelden is het de worsteling met de techniek, de ‘Widerstand
der Materie’, welke den kunstenaar den weg wijst naar verinnerlijking, naar de diepte
van het inzicht. Wij zien dit aan een Beethoven, wiens schetsen een treffend beeld
geven van den gigantischen strijd, dien hij had door te maken, vóór de idee hem als
klinkende werkelijkheid klaar bewust geworden was. Tragischer is het lot van hem,
die den tegenstand der materie niet kent, omdat een buitengewone begaafdheid hem
de vaardigheid als het ware spelenderwijs deed eigen worden. Hier denken wij aan
het wonderkind Mozart, die als knaap boven velen bevoorrecht scheen om zijn
schitterende gaven, die de trots was van zijn ouders, het troetelkind van keizers en
koningen, die de ongeveinsde bewondering wekte van een Padre Martini, wien een
toekomst van roem en rijkdom scheen toe te lachen, en die.... op 35-jarigen leeftijd,
vergeten en miskend, van armoede en kommer stierf, en niet één vriend had, die zijn
stoffelijk overschot naar de laatste rustplaats begeleidde. Een hard, bitter leven moest
hem rijpen tot genie.
Inderdaad, men hoeft een wonderkind om zijn bovennatuurlijke begaafdheid niet
in elk opzicht te benijden en gelukkig te prijzen. Ook niet een Stephan Pártos, die
door zijn talent zijn kostelijke levenslente, die zoo kort duurt en nooit weerkeert,
moet doorbrengen in jakkerende treinen, in volle zalen, wien sensatiezucht misgunt,
zijn jeugd te verdroomen, verhindert, zijn jonge kunstenaarsfantasie te laten bezinken.
Wie Stephan Pártos' spel goed heeft beluisterd, wie door al die wonderbaarlijk
vroeg ontwikkelde techniek heen in den onbewustsmachtenden, hartstochtelijken
zang van zijn Guadagnini de ontroering heeft ervaren, die alleen uit een begenadigde
menschenziel vermag op te stijgen - hij wenscht vurig, dat Pártos' wondere
begaafdheid den jongen kunstenaar niet tot een vloek zal worden.
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Tjipke Visser,
door Cornelis Veth.
De beeldhouwer in ons land schijnt in dezen tijd tot klein werk gedoemd. De groote
opdrachten, die voor openbare en ruimtebedwingende beelden komen hoogst zelden
voor. Wij zijn den tijd voorbij, waarin het gekleed stond allerlei celebriteiten, ook
van den tweeden en derden rang, met een standbeeld te huldigen. Wij hebben geen
oorlogen gevoerd, sinds onheugelijke tijden, en behoeven geen Sieges-alleeën te
bouwen, geldig tot de e.k. nederlaag.

TJIPKE VISSER.

Is dit nu geheel en al een ramp voor den Nederlandschen beeldhouwer?
Men kan het wel begrijpen dat hij wel eens zijn werk en tijd zou willen geven aan
de uitvoering van een groot plan, een trotsche conceptie, en die kunstenaar, die met
zulk een conceptie niet rondloopt, is niet waard dat hij leeft.
Maar er is wellicht troost te vinden voor de schaarschheid van groote opdrachten.
Laat ons nog niet eens spreken van de désillusie, die in verreweg de meeste gevallen
het deel is van hem, die er een ontvangt. Is het misschien niet beter een denk-beeld
ongerept te bewaren, dan het als beeld uitgevoerd te zien, maar ook beknibbeld te
zien door de noodzakelijkheid om aanvaard te worden, verarmd door technische en
materieele mogelijkheden, geknot door het oordeel eener veelhoofdige en veelnamige
Commissie, meestal bestaande uit autoriteiten op elk gebied behalve het zijne? Doch
er is nog een andere voorname troostgrond. De kleinbeeldhouwkunst, waaraan in
onze dagen de plastische kunstenaars zich met overtuiging en geestdrift zijn gaan
wijden, biedt vele schoone mogelijkheden, meer mogelijkheden dan de vele materialen
waarin zij kan worden gedacht en uitgevoerd, meer mogelijkheden dan de vele
bestemmingen waaraan zij kan voldoen; zij heeft bovendien in de
beschavingsgeschiedenis der wereld ten allen tijde een schoone taak vervuld, en kan
die nog vervullen. In de versiering van woningen, bij het accentueeren en opluisteren
der gebouwen-gevels, is het plastische kunstwerk, - zoo al voornamelijk in dien
bescheiden vorm die geenszins een geringere behoeft te zijn - altijd schier
onontbeerlijk geweest. Hoe na raakt de kunst van den beeldhouwer, in intiemeren
zin, die van den meubelmaker. Elk silhouet van een stoel of kast is immers eigenlijk
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een zaak van plastiek, en alles wat in onze woningen drie afmetingen heeft, voldoet
meer of minder aan eischen van plastisch kunstgevoel. Zoo staat de beeldhouwkunst
in nauw verband met die van den pottenbakker, den zilver-of goudsmid, den
glasblazer, den schrijnwerker. Men vindt van de schoonste werken van
beeldhouwkunst op Nieuw Zeelandsche totempalen, op de deksles van oud-chineesche
vaatwerken, in de goud- en zilversmeedkunst der Italiaansche renaissance, in het
steengoed der Perzen enz. De groote beeldhouwkunst, die zich alleen wijdt aan het
‘vrij-staand beeld’ of monument, en zich afzijdig houdt van de intiemer, gemeenzamer
productie, gelijkt op de eens zoo hooghartige historische of groote schilderkunst, die
zich altijd slechts een korte periode kon staande houden, om verdrongen te worden
zoodra een levende stuw-kracht van bene-
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den af in romantiek of realisme - het is om het even, waarin hier de democratie zich
doet gelden - opkomt.
Ondanks dit alles blijft het zeer wenschelijk, dat het al onzen goeden beeldhouwers
van den jongsten tijd - wij tellen er nu, denk ik, al een groot dozijn - gegeven moge
zijn groote werken te ontwerpen en uit te voeren. Wij leven in een tijd waarvan veel
kwaads te zeggen is, maar waarin hartstochtelijk naar het monumentale wordt
gestreefd. Waarachtige pogingen in die richting moeten belangrijk zijn, ook al
slaagden ze slechts ten deele. De groote lijn kan ook op kleine schaal gehuldigd
worden, maar eerst waar zij ruimten beheerschen en groote afstanden trotseeren gaat,
ziet de kunstenaar er zijn droom in vervuld; het kan niet anders of hij denkt in groote
afmetingen, denkt zich zijn conceptie als een ding apart, als een schepping die de
omgeving aan zich ondergeschikt maakt, en doet wegvallen. Wie zich zijn werk altijd
in een knusse, intieme sfeer denkt, diens hart zal niet allereerst naar de sculptuur
trekken. Men kan prachtige dingen doen, zijn leven lang desnoods, die verwant
blijven aan mooi knutselwerk, alleen de knutselaar droomt niet van magistraler uiting.

1907. MEISJESKOPJE. EIKEN- EN EBBENHOUT.

Ontegenzeggelijk beleven we hier op het oogenblik in de beeldhouwkunst een
overgangsperiode. De plastiek is in ons land nog zeer jong, het begint pas in het nu
levend geslacht ernst te worden. Die ernst uit zich op verschillende wijzen; door iets
aarzelends hier, iets systematisch, een zekere bevangenheid daar. Wij zien bij de
kleine plastiek, die zoo interessant gaat worden, dingen die embryonnair zijn, die
nog niet zijn losgemaakt van beginselvormen: larven van het volwassen, vrij,
gevleugeld insect. En men ziet beeldhouwwerk, dat misschien al te zeer onderworpen
is aan de architectuur die het dient, dat door den architect schijnt ontworpen, dat niet
uit de gevels durft te komen, dat zich wringt in de rondingen van poorten of meeknakt
met de hoeken. In dat alles is iets moois: hier het begrip dat de elementaire, de globale
vorm altijd karakteristiek is, en dat elke afwijking daarvan een groot besluit, een
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daad met groote consequenties beteekent, daar het besef dat de architectuur baas
moet blijven in eigen huis. In beide gevallen is aan het naturalisme de rug toegekeerd.
Maar: ‘chassez le naturalisme et le naturel revient au galop,’ zoo zal, meen ik, de
toekomst leeren. De beeldhouwkunst zal een stap terug doen, zonder grond te
verliezen. Wij kunnen niet meer terug naar het academisch naturalisme;
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wij kunnen ook niet meer terug naar het burgerlijk-naturalisme der lief-wankele
modellen-standjes.
Het ontwerpen van groote, levensgroote figuren heeft voor den beeldhouwer in
de praktijk bezwaren, vooral als hij er over denkt, zooals Tjipke Visser, en alleen
ontwerpt met het oog op een bepaald materiaal, waarin het beeld kan worden
uitgevoerd, en ook zal worden uitgevoerd. Hij zal nooit zoo iets maken voor het
boetseeren alleen.

1907. GIER. ZILVER.

Want het boetseeren is voor hem slechts middel, geen doel.
Een levensgroote - of meer dan levensgroote - figuur uitgevoerd in zandsteen of
brons eischt voor den beeldhouwer ongeveer een half jaar arbeid, en zoo groote
uitgaven aan materiaal en loon, dat hij zich deze luxe niet veroorloven kan op eigen
risico, dus zonder opdracht. Voor de H.B.S. te Leeuwarden maakte Visser een
zonnewijzer in zandsteen, voor de H.B.S. te Veendam een gedenksteen, verder een
reliefportret in brons van den opera-directeur C. van der Linden, den voorzittershamer
van den Commissaris der koningin voor Groningen, een ‘Boefje’ voor Pro Juventute
te Rotterdam, een tuinornament in gewapend beton, een uithangbord in de
Kalverstraat. Dit waren opdrachten. Opdrachten, zooals men ziet, geen van alle van
monumentalen aard.
Voor het overige is hij, als de meesten, aangewezen op het vrije scheppen van
werken, waarbij af te wachten is, of het publiek ze wil.
Als ik goed zie, heeft Tjipke Visser altijd welbewust het midden gehouden tusschen
het naturalistische en het stijlmatige. Hij is daardoor niet minder dan de anderen,
kenbaar als één uit den overgangsstijd, maar zijn werk is er in vele gevallen meer
dadelijk door te aanvaarden; het doet onbevangen aan; het moge soms iets te veel
een compromis zijn, het is een eerlijk compromis. Men gevoelt dat hij juist zoo ver
gaat als hij wil, dat hij de nieuwe inzichten deelt zonder zijn piëteit voor de natuur
te willen prijsgeven. De situatie in de beeldhouwkunst is dan ook zoo, dat zij dit
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standpunt meer dan begrijpelijk maakt. De verlangens naar monumentaliteit zijn
gekomen tegelijk met een geboorte, geen wedergeboorte der beeldhouwkunst in ons
land. Zij zijn niet begonnen met oude goden van het voetstuk te werpen: er waren
geen oude goden, er was geen godsdienst. Tjipke Visser, tot de plastiek geroepen
door de eenig gezonde en zuivere drijfveer: den lust om boetseerend, beitelend, vorm
te geven aan wat waarneming en verbeelding hem deden verschijnen, was
beeldhouwer vóór hij modern werd. Sommige anderen - en ik misprijs het niet waren modern vóór zij beeldhouwer werden.
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Tjipke Visser werd in 1876 te Workum geboren waar zijn vader houtkooper was. In
1896 vertrok hij naar Amsterdam, waar hij op de Rijksnormaalschool voor
teekenonderwijs studeerde onder leiding van Huibers; 's avonds op de Industrieschool
boetseerde hij onder den beeldhouwer J. Mendes da Costa.

1912. BADEND KNAAPJE. EIKENHOUT.

Later teekende hij nog 's avonds op de naaktteekenklas van de Rijks Akademie
voor Beeldende kunsten onder professor Allebé, en overdag op de
kunstnijverheidsschool onder den beeldhouwer Jünger boetseerde hij. In 1900 bezocht
hij Parijs, en bestudeerde het antiek beeldhouwwerk in het Louvre en Cluny. Van
dien tijd af heeft hij, die te voren ook veel schilderde, zich uitsluitend op plastiek
toegelegd.
In het bijzonder voelde hij zich aangetrokken tot het beeldhouwen in hout; waar
moest hij dat echter leeren? Noch op de Academie, noch op de kunstnijverheidschool
was daarvoor gelegenheid.
Hij kwam ten slotte bij een houtsnijder terecht. Toen bleek het hem al spoedig,
hoe dit ambacht, waarin in vroeger tijden zooveel moois is gewrocht, geheel en al
in verval was. Het houtsnijden in dien tijd had met kunst niets te maken, het was
levenlooze imitatie. Het namaken van Gothische en Renaissance-kasten, die voor
antiek verkocht moesten worden, was aan de orde van den dag. Een houtsnijkunst
bestond niet.
Visser heeft dan ook zich zelf moeten helpen, en zich zelf de techniek leeren. In
1902 zocht hij een betrekking en vond deze aan de Gemeente-teekenschool te Edam,
als leeraar in het handteekenen. Die betrekking liet hem gelukkig veel vrijen tijd en
het naburig Volendam gaf hem motieven te over aan de hand, en de mooiste modellen.
In 1902-1907 ontstond een heele serie beelden, alle door hem zelf in hout gebeiteld,
en een kleine serie houtgravures. Hij exposeerde ze op Arti, St. Lucas, Vierjaarlijksche
enz. in het buitenland als te Hamburg, Dresden, Barcelona, Brussel, Rome, Venetië,
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München en Londen. In 1908 vertrok hij naar Parijs om het gieten in brons te
bestudeeren. Tevens bekwaamde hij zich daar in het retoucheeren en ciseleeren van
ruwe bronsvormen. Daarna vestigde hij zich te Bergen N.H. In 1910 maakte hij een
studiereis naar Londen, in 1912 naar München, in 1913 naar Berlijn.
Die houtsnijbeelden van Volendammers, die dan tot de eerste werken van Tjipke
Visser behooren, moeten allereerst door ons bekeken worden. In Volendam is veel
gemaakt, vooral door schilders en illustrators. Het costuum moge door vele ter wille
van de curiositeit voor internationale blikken
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wel wat geëxploiteerd zijn, het is belangwekkend door de groote lijnen, door de wijze
waarop het stoere lichamen doet uitkomen, en de figuren op den grond plant, stevig,
zonder plomp te zijn. Hoeveel forscher doet die wijde, niet vormlooze broek een
paar beenen staan dan onze zeer nauwe broekjes; hoe mooi valt de klokvorm der
wijde rokken op de grond. Er is niets grilligs aan die Volendammerdracht, zooals in
de Markercostuums of in sommige Zuid-Hollandsche, niets van een exorbitante
mode, die verzuimd heeft den weg te ruimen voor een volgende onredelijkheid, en
voor het nageslacht werd verstard. Hoe mooi, hoe waardig rusten de hoeden der
vrouwen op het hoofd, hoezeer passen die mutsen der mannen bij den aldurenden
wind. En het strakke buis of de trui, die zoo rationeel in den wijden broek overgaat,
welk een lijn teekent er zich in af!

1909. NAAR DE MARKT. EIKENHOUT.

Het schijnt geen toeval dat de beelden die Tjipke Visser van het Volendammer
volk gemaakt heeft, uit hout gesneden zijn. Het zijn figuren om in groote vlakken te
behandelen, hoekig en rijzig. De gezichten, regelmatig meestal, zijn verweerd en
hebben scherpe trekken, zij zijn vast in het vleesch. De beelden zijn dan ook simpel
van lijn, zij zijn rustig van stand, ze hebben iets ernstigs; niet zelden heeft de
kunstenaar zijn modellen een vrome houding gegeven. En in de kinderen, in hun
wijze, volumineuze kleeren, heeft hij veel liefs en innigs uitgedrukt. Er is een
oprechtheid in Tjipke Visser's werk, die zich niet verloochent. Hij tracht niet uit die
menschen iets te halen wat er niet inzit. Hij gebruikt ze niet als dragers van door hem
als een soort norm aangenomen lijnspeling. Hij is niet illustratief-anecdotisch als
andere bezoekers van Volendam, schilders en teekenaars. De visschersmenschen
interesseeren hem om wat zij zijn, om hun breedheid, hun eenvoud, hun wezen,
waaraan de zuiverheid van het ras stijl geeft. Zeer mooi is b.v. het oude vrouwtje
(naar de markt) in eikenhout en de meisjeskop in eiken en coromandel.
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Behalve in hout - en welk een mogelijkheden biedt dit materiaal in zijn
verschillende soorten - mogelijkheden ook van kleur, men denke aan het purperhout,
het coromandelhout - leverde Tjipke Visser zijn plastische werken ook af in klei
natuurlijk, in brons, in zilver, en nam hij belangrijke proeven in aardwerk-fabricatie.
Uit hout gesneden is nog die geestige schuitbekreiger, dien wij op meer dan één
tentoonstelling hebben kunnen zien, de mooie jonge hond, zoo goedig-plomp, de
maraboe en menig ander beest. In de dieren van Visser zien wij hetzelfde, wat wij
in zijn menschen opmerken. Er is nauwelijks afgeweken van het model; er is een
eenvoudige houding gekozen, maar er is geen opzettelijk streven naar monumentaliteit
door het
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kras terugdringen der vormen tot het elementaire.
Ik wil hier, zonder aan anderen te kort te doen, wier streven ik waardeer, even den
indruk weergeven dien Tjipke Visser's uitingen in het gesprek bij mij lieten. Ik zei
reeds dat hij beeldhouwer was, voor hij modern was; ik zou er bij kunnen voegen
dat hij naturalist was voor hij aan het decoratieve dacht. De slaafscheonderwerping
van de plastiek aan de architectuur is hem tegen, en hij is er de man niet naar om
ooit het natuurlijke, het organische op te offeren aan lijneffecten. De volle, de
welvende, de levende lijn van het leven te dwingen in het kuras van mathematische
vormen, hij zal het niet van zich kunnen verkrijgen. Hij staat nog verder dan zijn
leermeester Mendes da Costa, dunkt me, af van die rigoureuze architecturale
beeldhouwkunst, waarvan de beelden van Zijl (sedert in het impressionisme verzeild)
op de Amsterdamsche Beurs en die van Van de Eijnde in het Scheepvaarthuis
specimina zijn.

VOLENDAMMER. EIKENHOUT.

Aan den anderen kant heeft hij zich geheel en al, en zonder spijt afgewend van de
schilderachtige, burgerlijk-romantische plastiek die figuren en standen uitzoekt buiten
eenig verband met de eischen van het materiaal of van de bestemming, van de onder
Belgisch-academischen invloed hier ingevoerde beeldhouwkunst, van de expressieve
en aandoenlijke standjes die niet kunnen staan, maar een boomstammetje of een
stokje noodig hebben, die een zuiver dramatische voorbijgaande houding of een
theatraal gebaar willen vastleggen en de beeldhouwkunst een andere taal dan haar
eigene willen doen spreken. Dit nu was de sculptuur, waarmee wij het een dertig jaar
geleden moesten stellen, en ze is nog niet ter ziele (zoo men van de ziel mag spreken).
In Artis bestudeerde Tjipke Visser nog vele andere dieren, en wist ze in het een
of ander materiaal te karakteriseeren. Een cameleon werd geboetseerd op een deksel
van een aarden pot, padden, een kameel, een bison in klei geboetseerd, om in faïençe
vastgelegd te worden. Bijzonder mooi is de pinguin van brons in meer dan een tint,
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de eend in vlakke kleuren met den grijzen snavel en het zwart op de borst, een eend
die men ziet kwaken.
De eigenaardige eischen aan elk materiaal binden den kunstenaar van zelf (zoo
hij niet in virtuose knutselarijen wil vervallen, wat wel geheel tegen den aard van
dezen beeldhouwer is) tot een stijl. Bruuske overgangen, aanhechtsels, scherpe
hoeken, van dit alles
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mag geen sprake zijn bij de bronzen, waarbij de materie vloeibaar in zand gegoten
wordt en er later als een massa uit moet komen. De beschikbare kleuren van gebakken
aarde of van glazuren stellen van zelf een vertolking van de realiteit vast, die het
voorbeeld op eenigen afstand laat. Zoo heeft ten slotte elke houtsoort zijn eigen
kansen en grenzen. Zulke dingen maken het vak van den beeldhouwer zoozeer tot
een kunstambacht, ze zijn tegelijk animeerend en leggen verplichtingen op. De ware
beeldhouwer heeft naast zijn voorbeeld en de natuur en zijn conceptie, nog zijn
materiaal lief, hij ziet vooruit wat er mee te doen is en denkt er niet aan het geweld
aan te doen. Van zulke gevoelens legt Tjipke Visser's werk een mooi en zuiver
getuigenis af. Dus maakt hij zijn modellen voor faïençe zóó, dat aan de afgietsels
zoo min mogelijk te retoucheeren valt, alleen één gietnaad b.v. En wie zoo voelt zal
niet vervallen in de pittoreske beeldhouwerij waarvan ik sprak. Hij zal niet komen
tot de burgerlijk zoetelijke bazaarbeeldjes waarbij in het geheel aan niets gedacht is
dan aan een behagelijke voorstelling. Waar een band is daar is geen slapheid, waar
verantwoordelijkheid tegenover vakeischen en waarheid wordt gevoeld, kan geen
sprake zijn van het karakterloos-zoetelijke.

1918. KWAKEND EENDJE. FAÏENçE POLYCHROOM.

Naar ik meen dateeren de mooie witte bison en kameel, waarvan hier reeds
gesproken werd, uit den laatsten tijd. Dit is evenzeer het geval met den ‘Demon’ die
onlangs in Arti tentoongesteld was.
Ik maakte destijds de opmerking dat ik er meer een Faun of Sater inzag dan ‘de
Duivel.’ De duivel is de Prins der Duisternis, de generaal van het demonenheir, in
zich zelf een horde; een complex van alle mogelijke boosheden; het symbool van
alle zeven hoofdzonden te gelijk (als dat alles is). Deze niet ongenoeglijk gluipende
naakte oude heer vertegenwoordigt echter alleen de zinnelijkheid. ‘Het duivelsche
element in de zinnelijkheid’ definieert de beeldhouwer weder, en we zullen over de
betiteling dan ook maar niet twisten. Het is een gedurfde en caricaturale conceptie.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

Een (oorlogs-) broodmagere oude kerel met een bokkebaard, grijnzerig, gerekt, vel
over been, door de zinnelijkheid ontdaan van vleesch en bloed, wien naakte vrouwtjes
beklauteren, prikkelen en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

234
kittelen door insinueerend gefluister in het oor. Aan zijn voeten een foetusje. Dit
groteske beeld staat, (hoewel ik Tjipke Visser aan een verwante groep bezig zag) tot
nog toe alleen in zijn oeuvre. Zeer zeker is er in die kwakende bonte eend, in het
jonge hondje, de pinguin, in de Volendammer kinderen, humor (en hoe zou het anders
kunnen, waar de weergegeven dingen een grappigheid hebben die ieder opvalt?)
maar in het caricaturale of satirieke heeft Tjipke Visser zich elders niet begeven. Een
dansend paar, in Monlin de la Galette op Montmartre gezien, is meer om de beweging
(die zeer geslaagd is) gekozen en in brons gegoten dan om het bepaald komische;
zoo is het ook met een enkele zwierige juffrouw van het trottoir. Naar het symbolische
gaat, zou ik zeggen, de kloeke waarnemingskunst van Tjipke Visser, met al haar overigens matige - neiging tot styleeren, nog minder uit.

1917. DROMMEDARIS. FAïENçE.

Het is een curieus schouwspel, zulk een beeldhouwers-atelier, met al die materialen,
ruw en bewerkt, met die groote toestellen om de verhoudingen aan te geven, met een
paar foto's van schoone Egyptische voorbeelden aan den muur; zoo geheel en al een
werkplaats, waar uitgevoerd wordt wat elders werd bedacht, en opgezet. En toch,
hoe weinig van het eigenlijke werk wordt daar eigenlijk nog gedaan, wanneer men
denkt aan het gieten der bronzen, het houwen van het marmer, het bakken van de
klei. Het is een gecompliceerd bedrijf, dat van den beeldhouwer, en niet het minst
wanneer hij fayence wil maken.
En dit laatste is, naar ik meen, een van de wenschen van dezen beeldhouwer. Ik
wees reeds op vele van zijn aardewerk-artikelen, zooals het cameleon, de eend, de
pad. Met de tinten die de klei krijgt bij het bakken, en die door een doorzichtige,
kleurlooze glazuur heen, dan zelf spreken, of met een gekleurde glazuur, worden
allerlei mooie effecten verkregen: het voorwerp krijgt iets warms, iets intiems, de
kleur werkt samen met den vorm, zooals de Chineezen en Japanners ons dat in hun
kleuren-plastiek leerden. Zoo voegt de beeldhouwer van heden bijna immer bij de
kennis
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van materialen als gips, brons en hout, en hun bewerking, die van de hoedanigheden
en bezwaren van de pottenbakkerskunst. Bezwaren die helaas niet te licht geteld
mogen worden. Het bakken brengt ook voor den meest ervarene nog allerlei
verrassingen van min aangenamen aard, een deel van den oven-inhoud mislukt bijna
zonder uitzondering. En zoo verdwijnt voor een groot deel die illusie, die Tjipke
Visser als man van zijn tijd, en ik zou zeggen als democraat voedt: om zijn kunst
toegankelijk te maken ook voor minder gegoeden. Het bakken alleen van één
voorwerp brengt nog altijd aanzienlijke kosten mee, en dat ook al door het betrekkelijk
groote percentage werk dat ten slotte afgekeurd moet worden omdat het den maker
niet voldoet. Zoo kan nog steeds het goede kunstvoorwerp, zelfs waar de goede
smaak die het begeeren zou, aanwezig is, niet mededingen met de op groote schaal
geproduceerde fabriekswaar, vooral ook omdat men het niet wagen kan een al te
groote ‘oplaag’ te maken. Het is te hopen dat Tjipke Visser ook in deze nader kan
komen aan zijn ideaal om aan het volk voor zeer geringen prijs een kunstvoorwerp
te geven. En ik besluit dit artikel dan ook niet zonder den nog jongen beeldhouwer
steeds grooter waardeering en een steeds rijker oogst toe te wenschen.

1917. 'T DUIVELTJE VAN DE WELLUST. TEAKHOUT.
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AFB.

12. PIERO DE' FRANCESCHI. RETABEL. PINACOTEEK TE PERUGIA.
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Piero dei Franceschi
door dr. G.J. Hoogewerff.
II.
Een gewone Minderbroeders-kerk uit de XIVde eeuw van één schip met een klein
koor en daar aan weerszijde ééne kapel. Dat is San Francesco te Arezzo. Enkele jaren
geleden werd de kerk van hinderlijke barok-altaren ontdaan en gerestaureerd, waarbij
belangrijke fresco's o.a. van Spinello Aretino, stichter der plaatselijke schilderschool
en een epigoon van Giotto, van onder de kalklaag aan het licht kwamen. Ook de
muurschilderingen van Piero dei Franceschi in het koor zijn vroeger aldus bedekt
geweest en hebben daardoor en door den tijd niet weinig geleden. Het koor wordt
voldoende verlicht door één hoog en smal spitsboogvenster. Recht en links daarvan
waren de wanden voor ‘verluchting’ beschikbaar.
De fresco's werden besteld door de machtige Aretijnsche familie der Bacci, die
met name voor deze kerk der Francescanen veel heeft gedaan. Op verschillende
plaatsen ziet men hun blazoen aangebracht. - In 1417 stierf Baccio di Maggio dei
Bacci en werd in het familiegraf bijgezet. In zijn testament had hij bepaald: ‘dat men
late beschilderen en hernieuwen de groote kapel (d.i. de koorkapel) in de kerk van
San Francesco binnen Arezzo en dat men doe maken het glasvenster in gezegde
kapel.’ Dit glasvenster werd inderdaad vervaardigd en wel door den Duitschen
glasschilder Niccolò, gezegd Niccolò Tedesco, die toentertijd te Florence werkte.
Het bestaat niet meer.
Luigi Bacci, zoon van den overledene, koos voor de uitvoering der
muurschilderingen Lorenzo di Bicci, leerling van Spinello, die met de fresco's in het
gewelf begon en daar de vier Evangelisten schilderde, die na zijn dood (1427) door
zijn zoon Bicci di Lorenzo di Bicci werden voltooid. Deze, d e z e l f d e die in 1439-'45
met Piero samen onder Domenico Veneziano te Florence werkte, overleed in 1452.
Toen was er met de beschildering der wanden nog niet of nauwelijks een begin
gemaakt. Men had in die oude tijden nog zoo geen haast met de dingen. De familie
echter maakte van uitstel geen afstel en droeg de voortzetting van het werk op aan
Piero dei Franceschi, die vóór 1466 er mede gereed kwam. In een document uit dit
jaar namelijk, dat op een door een broederschap te Arezzo besteld processievaandel
betrekking heeft, is van de v o l t o o i d e muurschilderingen in San Francesco sprake.
Of Piero echter terstond of spoedig na 1452 aan het werk toog, is onbekend. Als hem
in 1454 een ‘Hemelvaart van Maria’ te Borgo San Sepolcro tegen goede betaling
van 320 gulden wordt opgedragen, neemt hij die bestelling wel aan, maar bedingt
a c h t jaar om dit ééne altaarstuk te volmaken. Ten slotte kwam het niet voor het
einde van - 1469, dus na v i j f t i e n jaar gereed en werd ook niet door den meester
zelf maar door een helper geschilderd! Hierin ligt een duidelijke en dubbele
aanwijzing, dat Piero in 1454 en in de daarop volgende jaren met een zeer uitvoerig
werk de handen vol had.
De muurschilderingen te Arezzo vertoonen voorstellingen uit de legende van het
H. Kruis en dat volgens de ‘Legenda Aurea,’ de Gulden Legende van Jacobus de
Voragine. Het is dezelfde geschiedenis, waarop reeds vroeger Agnolo Gaddi zich
geïnspireerd had bij zijn fresco's van de Cappella Baroncelli in Santa Croce te
Florence. De fresco's van Gaddi heeft Piero blijkbaar gekend, want de indeeling der
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gesuggereerd. In de Nederlandsche taal is de legende verhaald in het aan Maerlant
toegeschreven ‘Boec van den Houte.’ De ‘Legenda Aurea’ is een der meest
merkwaardige allegorische verhalen uit de middeleeuwen en misschien het meest
typische voorbeeld van Christelijke mythologie, dat er bestaat. Uit het Latijn in de
volkstalen overgebracht en zéér populair geworden, werd de vrome maar zonderlinge
geschiedenis even stellig geloofd als het Evangelie. Zonder de legende te kennen
staat men tegenover de fresco's als tegenover een complex van raadselachtigheden,
zoodat een korte samenvatting van den inhoud hier wel van noode is:

AFB.

7. PIERO DE' FRANCESCHI. ‘SALOMO EN DE KONINGIN VAN SABA’, AREZZO.

Toen Adam zijn uiteinde voelde naderen, zond hij zijn zoon Seth naar de poort
van het aardsch paradijs, om den engel, die den toegang bewaakte, een weinig olie
te vragen van den boom des Levens. De engel antwoordde, dat vóór hij dat oliesel
geven kon de menschen nog vijfduizend en vijfhonderd jaar moesten wachten, maar
hij stelde Seth een twijg van den boom der Kennis ter hand, zeggende dat Adam
verlost zou worden, wanneer die twijg, tot een boom gewassen, vrucht zou dragen.
Seth, teruggekeerd, vond zijn vader reeds gestorven. Hij begroef hem en plantte op
zijn graf de twijg, die de engel hem gegeven had. De twijg nu wies tot een boom,
die hoog en krachtig was opgegroeid in de dagen van koning Salomo. Deze liet den
boom omhakken, om van den stam bij den bouw van zijn paleis gebruik te maken;
maar de bouwmeesters poogden tevergeefs aan het wonderbare hout de gewenschte
lengte te geven. Hoe zij ook schaafden, de balk wilde niet passen. In hun ergernis
verwierpen zij hem toen en legden hem in een brug buiten de poort van Jerusalem,
zoodat ieder die de stad inof uitging op het hout treden moest. De koningin van Saba,
bij haar bezoek aan Salomo, zag in een plotseling visioen, dat aan dit hout de
Zaligmaker der Wereld den schandelijken dood zou sterven. Zij wilde er niet overgaan,
doch nederknielende aanbad het. Salomo, van de koningin de bestemming van dien
balk vernomen hebbende, liet hem wegnemen en diep in de aarde begraven, om aldus
te verhinderen, dat het volk aldus zijn Heiland versmaden en zichzelf den ondergang
berokkenen zou.
In verloop van tijd verzamelde zich veel water op die plaats en zoo ontstond het
badwater Bethesda, waarvan in het Evan-
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gelie gezegd wordt, dat een engel soms uit den hemel nederdaalde, en het water
beroerde, en alwie zich dan het eerst daarin begaf, die werd gezond, van wat ziekte
hij ook bevangen was. De geneeskracht had het water niet door den engel, maar ter
wille van het hout, dat op den bodem verborgen was. Toen het uur naderde, waarop
Christus sterven zou, kwam het hout boven drijven. De Joden namen het en lieten
er het kruis van maken. Nadat Jezus begraven was, verborgen zij het kruis, samen
met de beide andere, waaraan de boosdoeners genageld waren geweest, niet ver van
Golgotha.

AFB.

8. PIERO DE' FRANCESCHI. ‘DE NEDERLAAG VAN MAXENTIUS’, AREZZO.

Nadat keizer Constantijn in den droom het kruis gezien had met de woorden: ‘in
dit teeken zult gij overwinnen,’ en nadat hij bij Saxa Rubra aan den Tiber inderdaad
over zijn tegenstander Maxentius had gezegevierd, zond hij zijn moeder Helena naar
Palestina om het kruis te zoeken. Het werd gevonden met de twee andere en een
wonder (het levend worden van een doode bij de aanraking) bewees welk het ware
kruis was. Helena nam één deel van het kruis mede naar Constantinopel en liet het
andere te Jerusalem in een opzettelijk door haar gestichte kerk. Na driehonderd jaar
kwam Cosroës, koning van Perzië, en roofde het kruishout, dat ter plaatste gebleven
was. Als God-zelf zich willende laten aanbidden, richtte hij in zijn hoofdstad zich
een troon op, plaatste rechts daarvan het kruishout, om daarmede den zoon te
verbeelden, en links een haan, die den H. Geest moest voorstellen. Aldus zetelend
liet hij zich Vader noemen en vereeren. Heraclius, keizer van het O. Romeinsche
Rijk, versloeg het leger van Cosroës aan den Donau en voorts naar Perzië oprukkende
onthoofde hij Cosroës zelf op de plaats waar hij zich liet aanbidden. Daarna nam hij
het Kruis bij zich op zijn keizerlijken wagen om het in triomf naar Jerusalem terug
te brengen. Maar onderweg een stem uit den hemel gehoord hebbende, die hem
indachtig maakte, dat Christus zijn intocht in de Heilige Stad gedaan had niet met
vorstelijke praal maar op een ezelin en dat Hij daarna het Kruis zelf tot op Golgotha
had gedragen, een exempel van nederigheid aan de Zijnen gevende tot zijn dood toe,
steeg hij af van den wagen en droeg het kruis op zijn schouders naar Jerusalem.
De schilderingen van Piero dei Franceschi nu verbeelden van deze legende de
volgende episoden. Aan de eene zijde, boven: De

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

240
dood en begrafenis van Adam; in 't midden: de koningin van Saba aanbidt het
kruishout en wordt door Salomo ontvangen (afb. 7) beneden: Constantijn overwint
Maxentius (afb. 8). Aan de andere zijde, boven: het kruis wordt binnen Jerusalem
gebracht; in 't midden: de hervinding en herkenning van het echte Kruis; beneden:
Heraclius overwint Cosroës en laat hem onthoofden.

AFB.

9. PIERO DE' FRANCESCHI. DETAIL UIT DE ‘NEDERLAAG VAN MAXENTIUS’.

Op de smalle wanden ter weerszijen van het venster ziet men boven vier episoden
die deels zeer geleden hebben, waaronder de kruisdraging van keizer Heraclius, en
beneden rechts: den Droom van Constantijn. Links is de Verkondiging aan Maria
afgebeeld, om daarmede te kennen te geven, dat het ‘Wees Gegroet’ door den Engel
uitgesproken van de vroeger aan de poort van het Paradijs gedane verzoenings-profetie
de vervulling inhield.
Merkwaardig zijn deze fresco's door hun juiste, onomslachtige teekening en wegens
de oorspronkelijke wijze, waarop de voorstellingen op den wand ontworpen zijn. Op
het fresco met de koningin van Saba, - dat helaas ontsierd wordt door den ijzeren
stang, die er voor langs loopt en dient om den muur te verankeren, - is de rustige
groep der blank gehuifde vrouwen met de terzijde staande afgestegen ruiters van een
ongezocht en rhythmisch mooi. Nog geen schilder, zelfs de vernieuwer Masaccio
niet, had zóó juist berekend hoe, met het oog op de perspectief, de dieper in de
compositie geplaatste figuren geproportioneerd behooren te zijn. De architectuur van
de paleishal is op haar beurt volkomen logisch en perspectivisch evenzeer juist, en
zulks zònder dat Piero van het wijkpunt gebruik maakte, dat in zijn tijd nog niet
bekend was. Met een heele wiskunstige omhaal en veel hoofdbreken moest hij
construeeren, wat wij nu als van zelf sprekend en bijna gedachtenloos toepassen.
De kleuren zijn helder, ieder weloverwogen en ‘ad rem.’ Men noemt deze
muurschilderingen ‘fresco's’; doch hier mag (voor het eerst) worden opgemerkt, dat
op een globale onderschildering op de natte kalk, voor een deel zelfs in niet meer
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dan een in kleuren geveegde teekening bestaande, het geheel m e t t e m p e r a is
uitgehaald en voltooid. Als men ook andere ‘fresco's’ uit de tweede helft der XVde
eeuw op hun techniek wat nader bestudeerde, zou men dergelijke en soms verrassende
ontdekkingen doen! Piero (- of zijn leermeester, Domenico Veneziano? -) is blijkbaar
de eerste
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geweest, die dit mixtum van twee technieken toepaste en het valt niet tegen te spreken,
dat het met goed gevolg geschiedde. Latere meesters, en waarlijk niet alleen ‘mindere
goden,’ b.v. Correggio, zouden van het compromis misbruik maken door
fresco-partijen, die wat haastig en slordig door hen bewerkt waren, met tempera te
‘corrigeeren’ en ‘bij te lappen.’ Dit geschiedde vermoedelijk met de sussende
overweging: ‘op wat afstand zie je dat zoo niet.’ Doch tegenwoordig ziet men het
geknoei maar al te goed! De fresco-kleuren zijn hardnekkig; weggemaakte
omtreklijnen worden onder een lichter getinte overschildering weder zichtbaar; hier
ziet men een engelkop gezwollen tot het wanstaltige, ginds een heilige op drie
beenen.... Maar bij Piero niets van dit alles: wat hij ‘in affresco’ op den wand bracht
was goed overwogen, d e f i n i t i e f ; het werd alleen in tempera áfgewerkt.

AFB.

10. PIERO DE' FRANCESCHI. ‘DE VERKONDIGING’, AREZZO.

Op de benedenste muurvlakken zijn, tegenover elkaar, de beide veldslagen der
keizers Constantijn en Heraclius verbeeld. Daarin is de invloed van Paolo Uccello,
tijdgenoot van Castagno en Domenico Veneziano, duidelijk merkbaar. Deze had
dergelijke tafreelen geschilderd, - nu in de Uffizi en de National Gallery, - maar Piero
is zijn meerdere in de juiste weergave van het verkort en in de meer natuurlijke
standen van zijn paarden en ruiters. Vasari bewonderde in deze beide ‘overwinningen’
reeds de velerlei houdingen en de meesterlijke uitdrukking der ‘affecten’ op de troniën
van de krijgers en prijst, als hij den slag bij Saxa Rubra vermeldt, in het bijzonder
‘de groep paarden op zoo bewonderenswaardige wijze gedaan, dat de dieren, met
het oog op den tijd waarin ze geschilderd werden, ál te mooi en te excellent genoemd
mogen worden.’ Het schijnt dat de academicus zich lichtelijk ergerde: een meester
uit de voorafgaande eeuw had zoover nog niet behooren te zijn! (Een der aldus
gevierde paarden ziet men op afb. 9; de geheele groep op afb. 8.)
Hier moet ook gewezen worden op den inkijk in het landschap tusschen de beide
legergroepen in. Het ‘paesaggio’ is hier met bijzondere toewijding behandeld en
getuigt van een zeer persoonlijke wijze van waarneming. Piero bezit, om dat zoo te
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zeggen, zijn e i g e n landschap: zijn e i g e n opvatting en schildering van boomen,
lucht en water, met hem e i g e n e accenten. Zijn landschap lijkt leeg, primitief, maar
hij versmaadt het gebruik maken van de schematisch opgezette coulisse-achtige
achtergronden, zooals Pinturicchio (die het landschap niet zelden een groote plaats
ruimt)
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en ook anderen op hun werken aanbrachten. Zelfs Rafael vat het landschap nooit
anders dan aldus decoratief op. Eerst Leonardo da Vinci (wanneer hem dit lust) en
sommige Venetianen zullen het landschap van de conventioneele boompjes op groene
heuveltjes en wat dies meer zij tot w e r k e l i j k e schildering der waargenomen
natuur emancipeeren.

AFB.

11. PIERO DE' FRANCESCHI. DE H. MARIA MAGDALENA. DOMKERK TE AREZZO.

Maar toeziende bespeurt men ook bij Piero dei Franceschi reeds een zelfstandige
observatie. (Men vergelijke b.v. ook den ‘Doop van Christus’ te Londen; afb. 5.)
Piero's natuur, met vogels en kruiden daarin, is niet alleen zinspeling op het bestaande,
maar beschrijving van het geziene, - nog zeer summier weliswaar, doch j u i s t . Zijn
landschap is geen décor, maar ontstaan uit waarachtige impressie, onbeholpen in
meer dan een opzicht, maar verrassend z u i v e r . Hier is ook niet de keuvelend-prettige
en zorgzame noteering van onderdeelen op zich zelf, zooals Benozzo Gozzoli die
met zooveel charme en verscheidenheid ons die opsomt; hier is ruimte, diepte, pure
zonwarme lucht zooals die geademd wordt, hier is kortom e e n v i s i e .
Een der meest indrukwekkende gestalten door Piero in het koor van San Francesco
geschilderd is de figuur der Madonna op de hier afgebeelde ‘Verkondiging.’ Maria
is hier niet ootmoedig geknield, zooals de tot dusver gevolgde traditie dat voorschreef,
noch is zij verrast-ontroerd, zooals weldra, - te beginnen met de meer bewegelijke
meesters als Lorenzo di Credi en Filippino Lippi, - traditie worden zou; hier staat zij
waardig en statig als een edelvrouw den voor haar knielenden engel met ingehouden
handbeweging aanhoorende. De architectuur op dit fresco is weder edel en correct,
zonder overbodig apparaat.
Met de gestalte dezer Madonna is de H. Maria Magdalena te vergelijken, die Piero
ook levensgroot en ten voete uit, in de domkerk te Arezzo schilderde, geheel in
fresco. Deze figuur is op den wand gebracht met een merkwaardige zekerheid en
vastheid van
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lijn, met een plastiek zooals te voren nog door geen meester was bereikt. De
drapeering is ongecompliceerd en breed; vorstelijk en tegelijk sober is de kleur van
den matpurperen mantel. Hoe de ‘Zondares’ hier is opgevat is wel zeer merkwaardig:
Geen berouw dan in de licht bedroefde trekken, geen boete dan in den neergeslagen
blik. De aureool stempelt hier terecht de Heilige als behoorend tot een hoogere orde
van bestaan, waar van wulpschheid zelfs de herinnering en van zonde zelfs de
mogelijkheid is opgeheven. (Wat de uitdrukking van het gelaat betreft is er een
opmerkelijke overeenkomst aan te wijzen met de bekende Maria Magdalena door
Quinten Metsys in het museum te Antwerpen. Wat andere schilders van de
Boetvaardige maakten is meerendeels heel wat minder waardig.)

AFB.

13. DOMENICO VENEZIANO. RETABEL. UFFIZI TE FLORENCE.

De ‘Verkondiging’ beeldde de meester reeds vroeger af op een retabel, die nu in
de pinacotheek te Perugia bewaard wordt. Reeds door Vasari wordt dit altaarstuk
vermeld en geprezen wegens het feillooze door-
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zicht in de kolonnade (Afb. 12, bl. 236). Madonna en engel echter zijn hier nog heel
wat conventioneeler dan te Arezzo, en in het benedenste gedeelte is de ‘Godsmoeder’
ons zonder veel uitdrukking in houding en in gelaat voor oogen gesteld. Van de vier
bedaard staande heiligen gelijkt St. Antonius van Padua (links), voor wiens kerk dit
stuk geschilderd werd, veel op een afzonderlijken St. Thomas van Aquino in het
Museum Poldo Pezzoli te Milaan. De tronende Madonna voor een nis van architectuur
met de vier ter zijde staande heiligen geeft ons aanleiding tot vergelijking met een
authentiek werk van Piero's leermeester, Domenico Veneziano in de Uffizi te Florence
(afb. 13). De voorstelling is ongeveer dezelfde. Bij Domenico is iets meer liefelijkheid,
iets meer beweging; zijn kleur is - kleuriger. Hij geeft, als serieus meester, duidelijk
blijk van studie naar de werkelijkheid als in 't lijfje van het Christuskind en in den
arm van Johannes den Dooper; hij wijdt ook aandacht aan den plooival als in 't
gewaad van de vrouwelijke heilige rechts; maar niets is ‘bijzonder,’ nergens bespeurt
men den ernst van Piero, noch diens oorspronkelijkheid, noch ook diens w i l . Men
gevoelt en ziet dat de kunst van Domenico zich morgen aan den dag aldus herhalen
kan. De leerling, in vaardigheid aanvankelijk achterstaande, schrijdt met ieder werk
vèrder. En let eens op de zuilen en gewelven bij Domenico, bezie de peuterige
kapiteeltjes en tracht voor het oog de door portiek, tusschenruimte en octogoon
duidelijk genoeg aangegeven diepte ook werkelijk te vinden: De Madonna zit te
gelijkertijd vóór de vier witte kolommetjes (doordat haar ‘dimensies’ gelijk zijn aan
die der flankeerende heiligen) en daar tusschen (volgens de teekening) en daar achter
(gekleefd tegen de nis die niet wijkt)! - En zijn die fouten ‘primitief’ en worden zij
met dat woord verontschuldigd? Neen. Piero is, waar hij het n i e u w e poogt, feitelijk
primitiever en er is daarbij meer ‘waarheid’ in zijn kunst, ook al is zijn werk niet
steeds zoo welgevallig, zoo bekoorlijk van uiterlijk als dat van Domenico.
Wat Piero in later tijd vermag op het punt van volkomen aanneembaarheid bewijst
het altaarstuk dat hier vervolgens is afgebeeld: De teekening der architectonische
constructie, de wijze waarop de schaduwen er zijn aangebracht, de sterkte van de
kleuren, alles werkt mee. Dit stuk werd in 1669 te Urbino geschilderd voor de kerk
van San Bernardino, in opdracht van den hertog Federigo II da Montefeltre, die rechts
knielende, in volle wapenrusting is afgebeeld. De vier engelen achter de Madonna
gelijken op die der ‘Geboorte’ te Londen (afb. 6). Ook hier is de plechtige rust in het
staan der heiligen kenmerkend. Het stuk bevindt zich tegenwoordig in de Galleria
di Brera te Milaan.
De schilder werkte in het laatst van zijn leven veel te Urbino: eerst in 1465-'66,
daarna was hij in 1468 in zijn geboorteplaats terug, misschien alleen om er zaken te
regelen, en verbleef verder aan het hof van Federigo tot na 1472. Hier ontstond in
de eerste plaats het kleine paneeltje met den fakir-achtige ‘St. Hieronymus in een
landschap’ met den voor hem knielenden ‘donator,’ bewaard in het museum te
Venetië. De donator is Girolamo uit een zijtak der Malatesta, die in 1464 met een
dochter van Federigo da Montefeltre huwde. Het stuk is gesigneerd: P e t r i d e
B u r g o S a n c t i S e p u l c r i o p u s ; het heeft zeer geleden en is stellig ná de
fresco's te Arezzo geschilderd.
Voorts maakte Piero tijdens zijn eerste verblijf te Urbino de prachtige portretten
van den hertog en zijn gemalin, met ter keerzijde de zinnebeeldige ‘trionfi’ naar den
smaak van dien tijd. (Afb. 15 en 16). Deze beide paneelen, nu in de Uffizi, werden
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op uiterst zorgvuldige wijze met olieverf geschilderd. De opvatting van het landschap
verdient hier nogmaals de aandacht; het omgeeft met zijn klare atmosfeer den sne-
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AFB.

14. PIERO DE' FRANCESCHI. ALTAARSTUK UIT URBINO. GALLERIA DI BRERA TE MILAAN.
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digen kop van den in scharlaken gekleeden Federigo zóó voortreffelijk, dat het geen
achtergrond meer is in den gewonen zin van het woord, maar ons het schilderij als
een proto-vorm van ‘plein air’ doet ervaren.

AFB.

15. PIERO DE' FRANCESCHI. PORTRET VAN FEDERIGO DA MONTEFELTRE, UFFIZI.

Federigo da Montefeltre was een vorst der Renaissance, ‘in optima forma’ volgens
den strikten zin van het woord, een ‘condottiere’ en kunstvriend als Sigismondo
Malatesta, maar veel edeler van aanleg. In zijn jeugd werd hem bij een of ander
treffen den neuswortel verbrijzeld, waardoor zijn profiel het eigenaardig voorkomen
van Socratische schranderheid verkreeg. In het paleis te Urbino kan Piero weder
Leonbattista Alberti ontmoet hebben en verscheiden schilders van naam trof hij er
bij zijn aankomst aan. Daar was de inheemsche Giovanni Santii de vader van Rafaël,
schilder van godsdienstige voorstellingen in devoot-Umbrischen trant; daar was
verder Justus van Gent, de Vlaming, door den hertog in hooge eere gehouden en
deswege door Santi benijd. Dan vormde Piero te Urbino zelf een leerling: den zeer
persoonlijken Melozzo da Forli, die hij ook in de wiskunde onderwees, zoodat
Melozzo de eerste schilder werd, die de perspectivische proportie op hooggeplaatste
figuren toepaste, zoodat die van omlaag gezien niet ‘krimpen’ maar hun natuurlijk
voorkomen behouden. Vasari noemt als andere leerlingen van Piero ook Lorentino
van Arezzo en Piero van Castel della Pieve, die te San Sepolcro met den meester als
helpers gewerkt moeten hebben, twee kunstenaars van ondergeschikten rang, en
voorts Luca Signorelli van Cortona, ‘die hem boven allen eer aandeed.’ Signorelli
ontwikkelde zich, als Piero zelf (en als Melozzo), tot hetgeen wij boven een
‘constructief’ meester noemden en dat vooral op het gebied der anatomie van het
menschelijk lichaam. Die paste hij op zulk een wijze toe, dat zelfs Michelangelo
heenging om in den dom te Orvieto zijn fresco's te bestudeeren.
Aan het hof te Urbino schijnt Piero nog grondiger en naarstiger dan voorheen
mathesis en bouwkunst te hebben bestudeerd. Dit blijkt uit een werk als dat voor San
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Bernardino en bovendien uit twee architectonische studiën op paneel, die uit dezen
tijd dagteekenen en waarvan er één nog te Urbino en één te Berlijn bewaard wordt.
Voorts neemt de architectuur een voorname plaats in op een fresco in de sakristy van
den dom te Urbino, voorstellende ‘de Geeseling van Christus met ter zijde staande
figuren,’ zeer vervaald en in slechten toestand. In heel deze groep van werken is
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Piero juist ook wat bouwkunstige constructie en vormen aangaat, een die zich er
rekenschap van geeft wat hij in beeld brengt. Hij is in dit opzicht meer ‘waar’ dan
Mantegna met diens fantastisch-antieke architectonische achtergronden die ‘op de
voegen beschouwd’ niet alleen onwaarschijnlijk maar ook absurd zijn; hij is meer
‘waar’ ook dan een Filippo Lippi, wiens gebouwen doorgaans eigenlijk niet meer
dan ‘bouwsels’ mogen heeten. Piero is in tegenstelling tot deze beiden zelf een
wezenlijk architect. De studie naar Vitruvius is bij hem duidelijk merkbaar.*)

AFB.

16. TRIONFO. KEERZIJDE VAN HET PORTRET VAN FEDERIGO DA MONTEFELTRE,

Te Borgo San Sepolcro teruggekeerd, waar hij nog in 1478 een (verdwenen)fresco
schilderde, in 1487 (ongehuwd) zijn testament maakte en in 1492 overleed, bleef
Piero de betrekkingen met Urbino onderhouden. Zijn wiskunstig tractaat ‘de
corporibus regularibus’ is opgedragen aan Guidobaldo da Montefeltre, die in 1482
zijn vader als hertog van Urbino opvolgde. Van dit tractaat is het handschrift onder
de manuscripten der ‘Urbinata’ in de Vaticaansche Bibliotheek teruggevonden en
niet lang geleden uitgegeven.*) De inhoud blijkt overeen te komen met een
verhandeling, die door den monnik Luca Pacioli in 1509 in druk werd uitgegeven
onder den titel ‘Divina Proportione.†) Deze mathematicus gold lang als de vader van
de leer der Gulden Snede; maar nu is bewezen, dat hij Piero's tekst eenvoudig uit het
Latijn vertaald en zich toegeëigend heeft. Merkwaardig is het, dat Vasari (in 1550)
reeds van dit plagiaat gesproken heeft. Zijn aantijging is volkomen gegrond gebleken.§)
*) Zie nader C. Winterberg, P e t r u s p i c t o r B u r g e n s i s d e P r o s p e c t i v a
P i n g e n d i . (Uitgave van Piero's tractaat over dit onderwerp.) Straatsburg 1891, I blz. 19.
*) G. Mancini, A t t i d e l l a R. A c c a d e m i a d e i L i n c e i (1915) Serie V, vol. XIV
(Roma 1916) blz. 441-580.
†) Te Venetië. Herdrukt met vertaling en commentaar door C. Winterberg in de Quellenschriften
für Kunstgeschichte und Kunsttechnik, Band II (Weenen 1889).
§) Vasari spreekt van een ezel, die zich hult in een leeuwenhuid. Terecht is opgemerkt dat
Pascioli alles behalve een ezel was, maar een zeer bedreven wiskundige Echter waren zijn
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Luca Pacioli was de stadgenoot van Piero de' Franceschi en geeft zelf getuigenis de
geschriften van den meester, van wiens kunde hij hoog opgeeft, gekend en
geraadpleegd te hebben. Reeds in een vroeger werk ‘Summa de Arithmetica’ (gedrukt
te Venetië in 1494 en te Toscolano in 1523) spreekt hij in den

wetenschappelijke gedragingen aan kritiek onderhevig. Een ander tijdgenoot noemt hem ‘vol
arrogantie en ondankbaarheid, een summum wellicht van afgunst’ (Mancini t.a.p. blz. 475).
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inleidenden opdrachtsbrief, die ook aan Guidobalda da Montefeltre gericht is, over
Piero als volgt:
‘De perspectief zou, als men 't wel beschouwt, zonder twijfel onmogelijk wezen,
als niet de regelen (d e r a r i t h m e t i e k ) daarop werden toegepast. Dit toont ten
volle de monarch in onze dagen van de schilderkunst: meester Pietro de' Franceschi,
- onze stadgenoot en geen vreemde in het verheven huis van uwe Edelheid, - met
een uitvoerig tractaat, dat hij over de schilderkunst en de toepassing der perspectief
samenstelde, welk tractaat op het oogenblik in uwe voortreffelijke boekerij, naast de
verdere ontelbare menigte van uitgelezen deelen op gebied van iedere wetenschap,
niet onverdiend wordt aangetroffen.’*)
Het tractaat, waarvan Pacioli hier spreekt, is het boven aangehaalde ‘de prospectiva
pingendi’ (- italiaansche tekst, met Latijnschen titel -). De latere verhandeling, die
door hem gestolen werd verzwijgt hij. Toen die door hem werd uitgegeven, liet hij
daarop een eigen betoog ‘de Architettura’ volgen. In den tekst daarvan is ook
t w e e maal van Piero met bijzonderen lof sprake en dit artikel moge met een
samenvatting dier loftuiting van den plagiator besluiten. Weer noemt deze hem ‘den
monarch in onze dagen van schilder- en bouwkunst’ prijst het tractaat over de
perspectief en zegt, dat van zijn genie werken in olieverf en in tempera te Urbino,
Bologna, Ferrara, Rimini, Ancona en te San Sepolcro getuigenis afleggen; - ‘maar
bovenal in de stad Arezzo de koorkapel, een der meest uitstekende kunstwerken van
Italië, waar elkeen over spreekt.’*) Tot op dezen dag!

*) De aanhaling is vertaald naar de uitgave van 1523. - ‘Geen vreemde in... e n z .’ in 't
oorspronkelijk staat: ‘assiduo de la excelsa V.D. casa familiare’.
*) ‘Da tutti commendata’. - Oorspronk. editie (1509) fol. 23 en 35; Winterberg (1889) blz. 123
en 160.
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Het artistieke kinderprentenboek in Nederland in den ouden tijd,
door J.D.C. van Dokkum.
In het ‘Vaderlandsch A.B. boek voor de Nederlandsche jeugd’ (1780) komt een
prentje voor, waarop een vader met een kindje van een jaar of drie op den arm, in
zijn studeerkamer voor een groote kaart van Nederland staat, en deze aartspaedagoog
richt daarbij tot de baby de gedenkwaardige woorden:
Neerland is uw vaderland, veilig woont ge er in.
Als gij groot zijt, hebt gij daar
Ook uw huisgezin.
en bij de fraaie kopergravure van een ruime, frissche keuken in een
oud-Hollandsch landhuis dicht de zelfde schrijver:
Zout geeft smaak aan alle spijs,
Zeep wascht alles rein:
Kind, denk dat verstand en deugd
Ook zoo noodig zijn.

SCHOOL UIT ‘FABELEN EN KLEINE GEDICHTEN’ DOOR P. 'T HOEN. AMSTERDAM,

1803.

In een ander A.B. boekje, de ‘Leerzame voorstellen in Proza en Poëzie naar al de
letters der Nederduijtsche Taal,’ gaat de schrijver, de bekende Johannes Hazeu Czn.,
nog verder, en bij de letter I kan men hier in een gesprek van een vader met zijn
dochter Keetje en zijn zoon Lodewijk een volledige verhandeling vinden over de
inenting tegen de pokken, waarbij, het moet tot zijn eer gezegd worden, deze
Amsterdamsche boekdrukker zich een zeer verlicht en vooruitstrevend man toont,
waaraan menig verstokt conservatief van den huidigen tijd zich kan spiegelen.
Het ligt voor de hand, dat de schrijver, die zijn versjes of vertellingen met een
dergelijke strekking samenstelde, ook van den illustrator iets anders vroeg, dan alleen
fraaie versiering van zijn geschrift. Wellicht gevoelde hij zelf maar al te zeer, hoe
ver hij te kort kwam in het aanslaan van den juisten toon, die het kinderhart treffen
kon, en zoo hij de hulp van teekenaar en graveur inriep, dan was dit bovenal om deze
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leemte aan te vullen, en het prentje te doen volbrengen wat het woord niet vermocht.
De illustrator moest dus vooral de middelaar zijn tusschen het kind en den
overernstigen, moraliseerenden dichter, en in zeker opzicht een commentator, die
zijn zwaarwichtige wijsheid moest verzachten en zijn gestrenge zedelessen vergulden.
En het moet den kinderboekkunstenaars uit het einde der 18e en het eerste vierdepart
van de 19e eeuw, met eere worden nagegeven dat zij deze taak op zeer waardeerbare
en soms op voortreffelijke wijze vervuld hebben, en veel nader gekomen zijn aan
het kinderhart, dan het meerendeel der schrijvers, op wier arbeid zij zich moesten
inspireeren.
In den eersten tijd der geïllustreerde kinderboek-periode, n.l. (indien men eenige
sporadische gevallen van vroeger uitzondert) het laatste quartaal van de 19e eeuw,
waren het bovenal de kopergraveurs, die
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door de kinderpoëten werden aan den arbeid gezet. Een der eerste uitgevers, welke
met de samenstelling van een schitterend prentenboek begon, was de Amsterdamsche
boekhandelaar J. Allart, die voor de Hollandsche vertaling van Gellert's Fabelen in
1774 door den bekenden teekenaar J. Buijs een groot aantal illustraties deed
vervaardigen, welke door den kopergraveur, N. van der Meer, werden in plaat
gebracht.*) Dit rijk-geïllustreerde prachtwerk in drie deelen, dat in 1784 ook in een
duodecimo-uitgave verscheen, was weliswaar geen echt kinderboek, maar, met zijn
talrijke en zeer expressieve illustraties moet het een welkom geschenk voor de rijpere
jeugd zijn geweest in de kringen der rijke Amsterdammers uit den tijd der op haar
lauweren rustende Republiek der Vereenigde Nederlanden, en toen Mr. Hieronymus
van Alphen in overleg met zijn uitgeefster de Weduwe J. van Terveen en den Heer
J. Allart, op de gedachte kwam zijn ‘Kleine gedigten voor kinderen’ te doen
illustreeren, diende deze prachtuitgave van Gellert's Fabelen, die waarlijk gelden
mag als een monument voor den ondernemingsgeest der 18e eeuwsche Hollandsche
uitgevers, hem tot illuster voorbeeld. Hij zelf maakt daarvan gewag in een der
voorberichten voor de oeruitgave zijner kinderversjes.

KWAKZALVER UIT DE HOLLANDSCHE VERTALING VAN GELLERT'S FABELEN. TEEKENING VAN JAC.
BUYS. KOPERGRAVURE VAN N. VAN DER MEER JR.

Van Alphen was bij uitstek het kinderboek van het einde der 18e eeuw: het bleek
binnen zeer korten tijd een uitgevers-succes van den eersten rang. Van het eerste
stukje de ‘Proeve,’ was in 1779 (dus één jaar na de eerste uitgave) reeds de 8ste druk
verschenen, en gelijk de herhaalde vernieuwing der platen bewijst, hadden de prentjes
een niet geringer succes. De teekenaar J. Buijs mocht zich een deel van des dichters
glorie toeeigenen, en had er voorzeker het zijne toe bijgedragen om voor ‘Jantje, die
pruimpjes hangen zag, en ‘Cornelis, die een glas had gebroken’ het kinderhart te
openen. Toen de uitgever, J.G. van Terveen, in 1871 ter
*) Alleen de prenten werden door Allart uitgegeven. Het boek zelf verscheen bij Pieter Meijer.
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gelegenheid van den 125sten geboortedag des dichters een ‘Feestgeschenk voor de
Nederlandsche jeugd’*) uitgaf, was de gedachte om de oude prenten van Buijs in
steendruk en in kleuren te vernieuwen, een hulde aan dezen kunstenaar, die in beginsel
volle toejuiching verdiende. Te betreuren is het intusschen, dat de goede en
sympathieke bedoeling door de slechte harde litho's van Emrik en Binger ontaardde
in een parodie op de geestige en fijne 18e eeuwsche prentjes: meesterwerkjes van
teekenen graveerkunst. Men kan geen sterker indruk krijgen van het contrast in smaak
en tact tusschen deze beide kunstperioden dan door vergelijking dezer kinderboeken.
Dat van 1871 is een toonbeeld van wansmaak.

ILLUSTRATIE VOOR DE HOLLANDSCHE VERTALING VAN GELLERT'S FABELEN. TEEKENING VAN JAC.
BUYS. KOPERGRAVURE VAN N. VAN DER MEER JR.

Het is geen wonder, dat een dergelijk intermezzo van kunstverval ons heeft doen
vergeten, hoe onze overgrootouders uit den pruikentijd de boeken hunner kinderen
soms tot een oogenlust wisten te maken.
De geïllustreerde ‘Van Alphen’ vond een sprekend-gelijkend pendant in de ‘Fabelen
en kleine Gedichten voor kinderen’ door Pieter 't Hoen. (1745-1821). P. Wagenaar
teekende voor dit bundeltje de voortreffelijke illustraties en ze werden door C. Philips
Jakobsz. in koper gebracht; een fraai vignet van I. de Waal siert den gegraveerden
titel. De ondernemende uitgever van dit boekske was Jacobus de Ruijter te
Amsterdam. De schrijver, die zich weleer berucht maakte als een vurig partriot (hij
was redacteur in den bekenden ‘Post van den Nederrijn’) plaatst zich in zijn voorrede
naast van Alphen en zegt: ‘Van Alphens Kinder-Gedichtjes zijn uw geliefkoosde
boekjes; en met reden! - En toch hebbs ik u dikwils naar nog zulk een bundeltje zien
en hooren verlangen, om bij de reeds gekende vaersjens, ook al speelend, nog anderen
te leeren, die aan uw jeugdig leven en bedrijf even zeer passen. - Wel nu!
*) Het plan heeft bestaan, deze uitgave te doen verschijnen in 6 sériën. Er hebben er echter
slechts 2 het licht gezien.
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hier wordt, zo ik vertrouwe, die begeerte voldaen.’ En het voorbericht sluit met de
woorden: ‘Zeg aen uwe speelgenoten, dat een kindervriend gewild hebbe, dat deeze
gedichtjens met vijftig printjens versierd, tot eenen prijs gegeven worden die dezelve
voor allen verkrijgbaar maakt.’ Het zijn met dit al bijna uitsluitend de ‘prentjens’
welke dit boekje zijn waarde verleenen en het nevens de ‘van Alphen met de steekjes’
plaatsen.

SLAAPKAMER UIT ‘VADERLANDSCH A.B. BOEK’, DOOR J.H. SWILDENS. AMSTERDAM

1781.

De gedichtjes staan technisch en literair op een veel lager plan dan die van vader
Hieronymus, en missen vooral het gemakkelijke en vloeiende, 't welk de beste
eigenschap is dier liedekens, wier groot succes misschien meer te danken was aan
hun vorm dan aan hun inhoud. Als epigoon van van Alphen kan men overigens Pieter
't Hoen slechts onder groot voorbehoud aanmerken, want reeds in 1776, en dus twee
jaar vóór de ‘Proeve’ van van Alphen, zagen, eveneens met den titel ‘Proeve van
kleine gedigten voor kinderen’ een aantal dezer versjes het licht, ongeïllustreerd.
Veeleer is de teekenaar der prentjes een navolger van J. Buijs te noemen. Er is
overigens niets verzuimd, zoomin in iconografisch als in typografisch opzicht, om
de beide bundels op elkander te doen lijken. Wie zonder den titel te zien, het boekje
van 't Hoen vluchtig doorbladert, zou 't voor een van Alphen kunnen houden. Ook
hier gaat van den bundel, als geheel, groote bekoring uit: het is een buitengewoon
fijn en gedistingueerd werkje.
Nog meer echter is dit het geval met het reeds genoemde ‘Vaderlandsch A.B. boek
voor de Nederlandsche jeugd. Amsterdam bij W. Holtrop 1781.’ Waar ter wereld
wordt op de lagere scholen nòg zulk een fraai, smakelijk leerboek gebruikt als dit
spel- en leesbundeltje uit de 18e eeuw? Ook hier treedt weder het literaire gedeelte
zeer terug tegenover de graphische verzorging, die van buitengewone zorgvuldigheid
en gekuischten smaak getuigt. Het strekt den auteur, den zonderlingen en
avontuurlijken patriot J.H. Swildens, wiens naam op het titelblad slechts sub rosa
genoemd wordt en wiens bedoelingen met de uitgave van dit boekje een politieken
bijsmaak hadden, tot onvergankelijke eer, dat hij, gelijk op de laatste pagina wordt
vermeld, zelf het initiatief en de leiding nam voor de verluchting van zijn geschriftje.
Hij genoot daarbij de hulp van meerdere kunstenaars. De prentjes werden ontworpen
en geteekend door P. Wagenaar Jr. terwijl de kopergravures voor deze illustraties
werden vervaardigd door L. Brasser, N. van der Meer Jr., C. Bogerts, C. Brouwer
en B. de Bakker. Kleine vignetjes en houtsneden werden aangebracht door H. Numan,
terwijl J. Condet, kaart- en lettersnijder, de zorg voor de verdere boekversiering en
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de typographie op zich nam, onder welke de smaakvolle gegraveerde titel en de fraaie
A.B. en cijfer-pagina's te rekenen zijn. Welk een kosten, zorgen en hoofdbreken zijn
er aan dit simpele schoolboekje besteed en hoe sober en fraai zonder opzien
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zijn de resultaten, die hier bereikt werden. Zonder wijdloopige theoriën, zonder
eenigen ophef, alsof het van zelf sprak, werd hier met grooten ernst gestreefd naar
het maken van zuivere en edele kunst. Sommige der kleine gravures, die het hoofd
van elke pagina in uitmuntende verhouding sieren, behooren tot het beste van wat
de Nederlandsche prentkunst heeft voortgebracht. En hier ziet men bizonder marquant
wat het kinderprentenboek, uit het oogpunt der beschavingsgeschiedenis, zoo
belangrijk maakt. De kinderschrijvers, al waren ze ten opzichte van het kindervermaak
soms ook buitengewoon kortzichtig, hebben toch vrijwel algemeen begrepen, dat de
belangstelling van het kind vooral ligt in de naaste omgeving, in het huiselijke en
alles wat zich daar omheen beweegt, en op dit gebied lag dus ook de opgave der
illustratoren, die hier een rijke en veelvormige stof ter bewerking vonden. Het druk
gestoffeerde binnenhuis, het leven van alledag in deze omgeving, werden hier in alle
bizonderheden vastgelegd in de koperen platen. Voor de studie van het interieur in
het einde der 18e en het begin der 19e eeuw bevatten de kinderboeken onschatbaar
materiaal. In het vaderlandsch A.B. boek vindt men slechts een enkel prentje, dat
gewijd is aan het kinderspel. Kwistiger daarmee was Jan Luiken in ‘Des menschen
begin, midden en einde,’ dat gewoonlijk beschouwd wordt, als het oudste artestieke
kinderprentenboek in Nederland. In fraaie, geestige etsjes worden hier vele
kinderspelen behandeld. In meerdere 18e eeuwsche kinderboeken wordt bizondere
aandacht gewijd aan de beschrijving en afbeelding van bedrijven en beroepen, wat
uit de bedoeling dezer werkjes, n.l. om in de eerste plaats tot leering te strekken,
voortspruit. In 't A.B. boek zijn niet minder dan twaalf der mooie plaatjes aan dit
‘leerzaam vermaak’ gewijd. En zoo belangrijk werd de kennis dier beroepen als
leerstof geoordeeld, dat er zelfs heele boekjes aan gewijd werden. Het fraaie en meest
eigenaardige kinderboekje op dit gebied, dat mij in handen kwam is ‘Museum der
voornaamste uitvindingen en nuttige ontdekkingen in de wetenschappen en
handwerken. Te Amsteldam bij E. Maaskamp. Dam en Kalverstraat No 1’. Onder
mijn bereik waren slechts twee deelen van dit boekje en waarschijnlijk is het in drie
deelen compleet. Het bevat een groot aantal met uitvoerigheid bewerkte
aquatinta-prentjes in sepia-kleur, die ons de verschillende bedrijven in actie voorstellen
in zeer bonte verscheidenheid.

ILLUSTRATIE UIT ‘HET VADERLANDSCH A.B. BOEK’ VAN J.H. SWILDENS. AMSTERDAM,

1781.

Afbeeldingen van beroepen en bedrijven komen overigens ook verspreid in vele
kinderboeken voor. De rijpere jeugd werd door kinderschrijvers en kinderteekenaars
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op een beroepskeuze voorbereid. In de beroepsprentenboeken vindt men echter ook
zonderlinge curiositeiten. Deze treft men o.m. aan in ‘Twaalf verschillende
b e d r i j v e n , een nuttig en aangenaam prentenboek voor de jeugd z.j. (± 1830).
Het laatste b e d r i j f , dat in dit boekje wordt afgebeeld doet de deur dicht. ‘D e
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k l e i n e b e d e l a a r ’ zit hier bleek en verkleumd in een sneeuwbui tegen een muur
en lamenteert,
Heb meelij, hebt deernis, mijn heeren mevrouw!
Och, sluit toch uw ooren niet koel voor mijn klagen,
Mijn kleed is gescheurd en ik bibber van kou.
Och geeft me tòch iets, ik zal nooit u meer vragen.

UIT ‘EEN NIEUWLIJKS UITGEVONDEN A.B.C. BOEK’ TEN DIENSTE DER EERSTE JEUGD, UITGEGEVEN
DOOR K.D.W. AMSTERDAM, 1759.

Ik ben er overigens niet geheel zeker van, of de prentjes, die het versieren wel van
Hollandsch maaksel zijn: ze doen zeer Germaansch aan. Het geschiedde trouwens
meer, dat Duitsche en Fransche prentjes werden overgenomen. Ze werden dan echter
toch in zekeren zin verhollandscht, want Hollandsche graveurs en lithographen
bewerkten ze opnieuw naar de uitheemsche voorbeelden.
Ik weet niet, of het ook aldus gegaan is met een ander grappig boekje, of dat hier
een Duitsch voorbeeld slechts zeer aanstekelijk gewerkt heeft. ‘Nommerkransje, Een
geschenk voor kinderen, die gaarne willen leeren tellen door J.F.L. Müller, te
Amsterdam bij Joh. Guijkens,’ is geïllustreerd met 22 uit de hand gekleurde
koperdrukjes. De vlotte en soms geestige versjes zijn in gravure onder de prentjes
gebracht. Tw e e e n e e n i s d r i e heet het derde prentje en men ziet hier twee
kinderen staan, die kijken naar drie doode hazen, die op den grond liggen.
Hendrik
Pas komt mijn vader van de jagt.
Drie hazen heeft hij thuis gebragt.
Mietje.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

'k Geloof het niet
Hendrik.
Kom dan en zie.
Daar liggen ze immers alle drie!
Een is geschoten in zijn nek:
De tweede bloedt nog uit zijn bek:
Den derden trof geen beter lot,
Hij kreeg in 't regteroog het schot.
Ik twijfel er zeer aan, of er nog paedagogen gevonden zullen worden, die aan dit
bloeddorstige slagerspraatje der beide kindertjes hun adhesie kunnen schenken en
de kindertjes, die er zich aan schuldig maken, zien er even Duitsch uit als hun prentje.
Maar in dit zelfde werkje komt op plaat No 10 een echte Amsterdamsche aanspreker
voor, en op plaat No 17 ziet men een illuminatiester met vetglaasjes, en topgeveltjes,
wier Hollandsche afkomst niet te betwijfelen valt. Werd hier dus een Duitsch genre
nagevolgd of werden Duitsche prentjes in overeenstemming met de Nederlandsche
zeden gestoffeerd? De metamorphose van ‘steekjes’ tot ‘hoedjes’ welke in 1821 de
geïllustreerde van Alphen onderging, doet voor 't minst
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zulk een gedaanteverwisseling mogelijk schijnen. Ik mag overigens den blaam niet
op mij laden, van het ‘Nommerkransje’ kwaad te spreken, want het behoort tot de
grappigste en de kinderlijkste oude prentenboekjes die mij in handen kwamen.

ILLUSTRATIE UIT ‘GEDICHTJES VOOR KINDEREN’, DOOR FRANCIJNTJE DE BOER. AMSTERDAM, Z.J.
(BEGIN 19DE EEUW).

Het ‘Nommerkransje’ is een van de weinige oude prentenboeken, waarvan de
versjes beter en kinderlijker zijn dan de prentjes, doorgaans is de verhouding
omgekeerd, en heeft de teekenaar beter den kindertoon weten te treffen dan de
schrijver. Dit is ook het geval met het meerendeel der boekjes van den buitengewoon
vruchtbaren kinderschrijver Joh. Hazeu Czn (1754-1835), dien ik hiervóór reeds
even noemde. Hij was boekverkooper en boekdrukker te Amsterdam, maar wijdde
zich in later tijd uitsluitend aan literair werk. Onder de oude kinderschrijvers is er
geen productiever geweest dan hij en blijkbaar sloeg hij den toon aan, die ouders en
opvoeders sympathiek was, en zijn talrijke kinderboekjes, voor het meerendeel fraai
geïllustreerd, werden druk gekocht. Dat hij ooit echt kinderlijk heeft verteld en gedicht
is mij niet gebleken. Van Alphen, zijn oudere tijdgenoot, was hem dáárin ver vooruit;
maar, gelijk ik hiervoor reeds opmerkte, was hij een verstandig man, die niet bij zijn
tijd ten achter bleef in verstokt conservatisme, maar de verschijnselen van het nieuwe
regime met ruime belangstelling te gemoet kwam. Ik haalde daarvan reeds een enkel
voorbeeld aan uit zijn ‘Leerzame voorstellen in proza en poëzy’ (1826), en men kan
er daar en elders meerdere vinden.
Mag men de wijze van uitgave hunner boekjes den ouden kinderschrijvers als een
verdienste aanrekenen? In dit bizondere geval kunnen wij, dunkt me, deze vraag
bevestigend beantwoorden, wel het is hoogst waarschijnlijk, dat onze
boekdrukker-boekhandelaar, ook zelfs toen hij ambteloos te Haarlem leefde, zich
met de graphische verzorging zijner uitgaven persoonlijk bemoeid zal hebben, en de
smakelijke, naïeve wijze van illustreeren heeft ook deze wel wat al te preekerige
kinderlektuur op meer dan gewone wijze gelardeerd en genietbaar gemaakt. Hier
eveneens worden ons in de prentjes cultuurhistorische documenten voorgelegd, die
belangrijk zijn voor de kennis van costuum en huisinrichting, en in het algemeen
voor de zeden en gewoonten uit het einde der 18e en het begin der 19e eeuw. De
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wijze van illustreeren der boekjes heeft de evolutie der tijden gevolgd, en in het
veeltallig opus van Hazeu komt men geleidelijk van steekjes tot hoedjes, en ziet men
de koper en aquatinta-gravure plaats maken voor de lithographie. De teekenaar, die
vele zijner boekjes verluchtte, is J. van Meurs. Een zijner oudste bundels ‘Kinderpligt
en zinnebeelden’ is à la van Alphen geïllustreerd met prentjes van B. de Bakker,
terwijl later H.P. Oosterhuis zijn zangen met het teekenstift begeleidde. Naief, grappig
en veelzijdig zijn vooral de prentjes van De Bakker, die een minder voorname toets
hebben dan de prentjes voor van Alphen en 't Hoen, maar ons menig aantrekkelijk
genrebeeld brengen uit de gemoedelijke intimiteit van
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het 18e eeuwsche burger-gezin. Uit een artistiek oogpunt zijn sommige dezer plaatjes
verre van onaanvechtbaar, maar wanneer men ze beschouwt, alle één voor één,
verbaast men zich, hoe stijlvol al deze binnenhuizen, ook de meer eenvoudige, waren
ingericht
Bracht dit stijlvolle, deftige, afgepaste in 't dagelijksch leven, tevens eenige stijfheid
en geneneerdheid mee in de omgangsgewoonten? Nooit heb ik sterker het gewicht
gevoeld van de hervormingstaak, die de paedagoog van Alphen ondernam dan bij
het volgende dwaze versje van Hazeu, dat den eerbied, welke de kinderen hun ouders
schuldig waren tot een paskwil verwringt Het knaapje, met zijn hoedje in de
rechterhand en met zijn linker een kushand makend, brengt aan zijn vader en moeder,
die aan de ontbijttafel zitten den volgenden M o r g e n g r o e t :
'k Tree vroolijk u nader,
En geev' u mijn groet,
Liefdaadige vader
En moeder! - ik moet
Mij nederig buigen
Voor u; - en betuigen:
Dat niets mij meer streelt,
Dan met uwe zorgen
Op iederen morgen
Te worden bedeelt!
Tegenover dit theatrale gedoe klinkt van Alphens aanspraak tot de ‘Lieve wichtjes’
als de simpelste ongekunsteldheid. Intusschen mogen we gelooven, dat ook Hazeu
zelf in later tijd wel heeft ingezien, dat hij gefaald had, want in sommige zijner latere
boekjes spreekt hij op heel wat kinderlijker wijze met de kinderen.
(Slot volgt.)

ILLUSTRATIE UIT ‘DE HERNIEUWDE KINDERVREUGD’, 5E DRUK. AMSTERDAM, Z.J. (BEGIN 19DE EEUW).
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Het land van wind en water
(Noord-Holland benoorden het IJ).
Romantische geographie,
door P.H. Ritter jr.
VI.
Tot goed verstand van wat den sentimenteelen reiziger bezielt.
Bij zijn intocht in de wereld der physieke beweging, vertrekt de sentimenteele reiziger,
dat is hij die weet dat onze daadwerkelijke tijd in reis en sport iets van den ouden
droom gevangen houdt, uit het gebied der geestelijke activiteit. Wie reist als een
echte Zigeuner heeft van doeleinden en bereikingen afstand gedaan. Hij windt de
riemen los van zijn versmalde aandacht, en misschien viert wel het reizen juist in
onze dagen zijn hoogste feesten, omdat ons passief ervaren der dingen wel gebreideld
is, omdat wij wel zonder ophouden onze verbeelding moeten besnoeien, maar in de
enkele oogenblikken, waarop wij niet zakelijk behoeven te zijn, onze phantasie
plotseling oprankt zoo snel en hevig als het zaadje dat onder de bezieling van den
fakir wast tot een alle geloovigen overschaduwenden boom.
Op reis ben niet i k het, die een schroef van de wereld beweeg, maar de wereld
spiegelt zich in mijn ziel zooals de rijkdom van een wolkenlucht zich spiegelt in een
onvertroebelden vijver. En dáárom, wijl niet een beperkt kunnen dan mijn leven
richt, maar de geheele wereld in mijn geest glijdt, die voor persoonlijke strevingen
te wijd en soepel wordt, daarom voel ik op reis de almacht mijner verbeelding, die
allerminst het kind is mijner kleine ikheid, maar de verbeelding aller dingen, dus: de
schepper van het heelal. Alle kleine zienswijzen en aandoeningen, alle vreugd en
alle smart, die een voortdurende nakwaal is van mijn persoonlijke geschiedenis,
verdwijnen op reis, zooals ook verdwijnt het gevoel van den leeftijd, het weten
langzaam oud te worden en naar den dood te gaan, dat als een verdrietig nauw
hoorbaar liedje onze vitale daden en gedachten begeleidt. In dat wondere land van
het reizen, voor de menschheid een schooner en vruchtbaarder ontdekking van den
naneef van Don Quichotte dan Columbus' ontdekking van Amerika, verdwijnt de
persoon en verdwijnt de tijd. De menschelijke geest construeert zich in den staat van
reizen een algemeene levensvisie, die hem overal elders te machtig is. En ziet hoe
wij nu, al reizende, alle hartstochten weer gaan beleven, waarvoor wij onze hoofden
te kaal achtten en onze harten te dor, en hoe wij ze beleven met een glimlach, zonder
den angst van komende verdrietelijkheden, alleen in hun schoone bedoeling, want
alleen in geest en verbeelding. Is het niet heerlijker en rijker, de liefde te beseffen in
een minnend paar, in een jongen matroos met zijn meisje tegenover u in een
spoorwegcoupé, die elkander en het leven aanzien met den wijden en trouwen
weemoed in de oogen, waarmee h i j uitstaart naar de zee en naar de verre, onbekende
landen, is dat niet heerlijker en rijker liefde dan een persoonlijk minnaar te zijn? En
wanneer gevoelt ge duidelijker dat uw kind een stuk is van uw hart, dan als ge opeens
een willekeurig ouder tegenover u zich met zorg ziet buigen over z i j n kind, dat het
kind van alle tijden is?
En kinderlijk wordt ge zelf op reis. Daar tooit ge u met de sportpet, dat symbool
der kinderlijkheid, die het kale hoofd van ons, oud-geworden jongens, vol goedig
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genoegen bedekt, en een decoratie in uw schotsgeruite jas zou het genot van uw
incognito verstoren. Kinderlijk worden wij reizigers, in geest en verschijning, wij
hervinden de pure menschelijke genoegens, dat zijn de genoegens die zonder
bedoeling zijn en zonder ijdelheid, en ziet, daar gaat onze verbeelding spelen, onze
verbeelding die de knelling van een maatschappelijke positie niet verdraagt.
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VII.
Van verstilden wind en gestolt water.
Waarom kwam ik met al die ontboezemingen bij u aan boord? Omdat wij onbelast
en kinderlijk moeten zijn voor de verbeeldingen die ons wachten over het IJ. Ik heb
u vroeger verteld dat het daar nat is en rul en bewegelijk, maar vandaag was het een
wonderlijke dag. Een snaaksche god had er alles stil gezet. Er was een raadselachtige
bewegingloosheid - dit land, waar het immer giert en fluit en waar de dingen bibberen
in een onophoudelijke koorts, was star en versteven geworden, de wind was gevangen
in een ijzigen greep, en heel die innerlijk ontstelde wereld was overstelpt en overspreid
door een misleidende ingetogenheid. De lucht, waarin de wolken elkander anders
najagen als harpijen, was nu bespannen door een fijn grijs gaas, dat zacht leek
neergelegd op den horizont, maar dat de oogen deed duizelen van het parelende licht,
dat door zijn mazen scheen. De effen velden waren zorgzaam overtrokken met een
rag van ijle sneeuw, en daartusschen lagen de zwierige wateren als achteloos
neergeworpen harten van borstplaat. Maar het landschap wekte geen vertrouwen,
want het gaf zich niet over aan de witte winterzegening, het handhaafde stuursch
zijn eigen aard, en zijne voorwerpen lieten zich tooien met poederpruiken, zooals de
lijdelijke koningen zich laten sieren met de jacobijnenmuts. De Noord-Hollandsche
hoeven waren heroisch in heur verzet tegen de nivelleering die van den hemel daalde.
Zij waren verzonken in de alom gespreide sneeuw, maar de reusachtige zwarte steken,
die heur trotseerende daken zijn, verhieven zich tartend boven den einder zooals de
groote zon, wanneer die 's avonds daalt in zee, of zooals de Egyptische pyramiden,
die in de leegte der woestijnen de eeuwen door protesteeren tegen de sterfelijkheid
van den mummie geworden koning, die als een bundel verdorde blaren in heur
binnenste rust. Vóór de Noord-Hollandsche koningsgraven stonden de rechte palmen
van het noorden, twee rijzige populieren, en ze hielden parmantig de wacht aan den
oever der oneindigheid. Maar het verzet der voorwerpen kwam niet alleen van de
koningen in dit moderne Brobdignac, ook de kleine dingen, die hier afgezonderde,
zelfstandige individuën zijn - namen deel aan het zwijgend en statig oproer. Zij deden
het op hunne wijze, de kleinere huizen waarlangs ik reed waren vervuld van
innerlijken toorn en innerlijke onrust, - zij gaven daarvan blijk in hun uitdagende
kleuren. Er was een villa, zoo helder-groen als zomerloof, er waren kleine schuren
met vlammende blossen op heur flanken, en de lange, lange houtzagerijen lagen
overvol van korenblond hout, dat den indruk wekte van kunstmatige baloorige
vruchtbaarheid, die tegen den wijden, witten winterdommel rebelleerde. Aan het
eind van elke wit-glazuren sloot stond een watermolen met roerlooze uitgebreide
vlerken als een angstige kip - de dingen hielden hun bewegingen in, maar zij waren
niet gevangen, zij stonden rechtop in het overdonsde land, er was geen zweem van
vrede en onderworpenheid.
Dat alles spelde weinig goeds, al wat men zag was oververzadigd van
voorbereiding, de duizend bruggetjes die in de houthavens bij Zaandam gespannen
zijn over de wateren, leken een ingewikkeld stelsel van prikkeldraadversperringen
voor een komenden slag, en een reusachtige, felgetinte houtzagerij bespotte de vredige
wereld in bijtende ironie door zich ‘de Engel’ te noemen, wat met verbijsterende
letters aan ieder geboodschapt werd.
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De listige reiziger kon wel weten dat rust hier zoek was, dat hier de verborgen
beweging toefde, dat een ingehouden adem deze wereld in starheid hield, maar een
adem die zich uit zou stooten op het eerste moment.
En ziet, daar ging het werkelijk al deinen voor ons verglaasde oog. Het leken kleine
stramme zwarte stokjes, die heel in de verte

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

259
heen en weer slingerden als de wijzer van een chronometer, heel in de verte boven
de boorden van verwijderde slooten. Er waren er eerst enkele en dan meer en meer,
het ging op en neder, regelmatig als bewoog er een reusachtig uurwerk in allerlei
kleine klepeltjes. Dan kwamen zij naderbij, en de klepels werden duidelijker figuren,
het werden menschjes die van alle einden der wijd-uitliggende vlakten kwamen
aangeschoven over de duizend slingerende wegen van suikergoed. Noord-Holland
op schaatsen, het was een vreemd bedrijf van enkelingen, die schenen afgesproken
te hebben zich allen te bewegen op dezelfde kadans. Het ijsfeest was een uitzonderlijk,
stroef ballet, een bizarre quadrille, waarin ieder zijn eigen figuren volgde, en tòch
een onnaspeurbare samenhang het beeld in eenheid hield. Daar was zij weer, de
straffe, stroeve beweging der afzonderlijken, het onverzettelijke voortgaan, met de
schouderen tegen de leegte, het stugge vervuld-zijn van daden, maar zonder doel.
Zij kwamen aan van alle zijden, de zwarte menschfiguren, rechtuitgedragen op de
lange halen der schaatsen, een onverzettelijke macht van stramme eenzamen, zij
kwamen aan op de donkere stelten hunner strakke beenen, die mechanisch bewegende
stutten van hun smalle, rijzige lichamen, waarboven de roode winterkoonen trilden
als gerimpelde appelen. Zij kwamen aan, naar den spoordijk, zonder fanfaren, zonder
jubelende ijsmuziek uit koperen hoornen, zonder spreken der monden, maar als een
zwijgende, dreigende omsingeling, over de cirkelende landen die leken een
reusachtige, poederwitte, zwartbestipte roulette, die de oogen deed duizelen van den
verbijsterden reiziger voor zijn kleine vensterruit.
Dit spel kon niet zijn aangezet door den wind, dit spel was niet het ruischend
verlangen der menigte naar geneugte, deze verspreide optocht van samenstrevende
en toch tegenstrevende figuren, die in hun banen de grillig ineenschietende lijnen
over de aarde schreven van het kristal, ze was niet in de wereld gekomen zooals het
gedein van zomerloven, die ergens in een luw, vergeten prieel door zachten
windeadem worden opgebeurd en dan hun ruisching mededeelen aan de andere
gebladerten, zoodat er een streeling van weelderige bewegelijkheid de wachtende
spheren vervult. Dit was het sidderen der ruimten, dit was een tafereel dat het staren
der oogen versplinterde en dat allengs werd aanschouwd met gepijnigde h e r s e n e n .
De zwarte gedaanten over het witte veld, zoo blinkend tintelend wit, dat er een regen
van kleine sterren ging dansen voor het verblind gezicht. Het wemelde in de lucht
van kleine felle witheden en grijsheden die blikkerden in het gespannen net van den
hemel en op de gespannen aarde die de tint van den hemel had. Alle onderscheiding
ging te loor, alle kenbare vormen losten zich op in een dansend, wemelend beweeg
van kleine schitteringen, en reeds had bevrozenheid de vensters van het rijtuig waarin
een uitgeputte droomer wijlde, getooid met haar heraldische emblemen, toen de
tastbare wereld de vage gestalte aannam van diens verworden geest, want de lucht
was gebroken en als een zondvloed van kristalscherven golfde de sneeuwstorm door
de ruimte en overtoog het land met een lichtende duisternis.

VIII.
Edam, de stad van het starend Verleden.
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Ik heb u ingeleid met mijne kranke phantasieën, maar al wilt ge Edam benaderen in
evenwichtiger zielestaat, ge kunt zijn wezen niet bereiken dan na bewegelijkheid of
avontuur. Want dit is het verschil tusschen de Zeeuwsche steden en deze wachters
aan de kust van een roerig domein, - dat het beleven der historie hier niet het hoogste
moment is in den droom van het land, maar het opeens ontdekken van de stilte geeft.
In de kale, winderige vlakten, waarop de regen ranselt met zijn natte karwatsen, en
plotselinge uitbundigheden van
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licht, de luchten ontstellen, beweegt ge u met een jagend, zoekend hart en oogen die
de horizonten afstaren naar zekerheid. Tot gij eensklaps binnen de oude omwandingen
komt der kleine steden, waar ge uw stappen hol hoort klinken en het tikken der
uurwerken hoort in de gangen der huizen. In zijn kleine steden komt dit noordelijk
Noord-Holland tot zichzelf. Daar weet het opeens dat het van de wereld vergeten is
en gelegen aan het vreemde, hoog en snel ruischende water der Zuiderzee, waarin
de oceaan zich verdroomt. De kleine Noord-Hollandsche steden omgeven u, wilde
Ahasverus, met een nuchtere verwondering ‘Hier zijn wij klein en rul en helder en
ingetogen,’ zoo babbelen zij ons toe, ‘o zwerveling, die waande dat het leven een
vaart van passie en verbeelding was.’ Wij hebben heldere kleine ruiten, die glanzen
van kou, wij hebben heldere kleine klinkerstraten, die geboend en gewasschen schijnen
als de propere binnengangen onzer woningen, - wij tooien ons kleintjes met onze
topgevels, die minder sierlijk zijn dan de Zeeuwsche, maar die de uiting zijn van
eene zedige bewegelijkheid. En dàn hebben wij onze grachtewateren, die neerliggen
tusschen hun gelommerten, en die de kleur der oogen dragen van den jongen, die
schel fluitend langs onze kleine diepten gaat. Een droom, een phantasie, wij kunnen
uw geest er niet in vangen, wij vertegenwoordigen de mystiek van het dagelijksche
van het leven, dat simpel en deemoedig geworden is, wij zijn keurig en bescheiden
en vriendelijk ernstig als oude vrouwtjes met gesteven kappen.
Toen ik Edam benaderde, was een luwe windstilte gevolgd op het vervaarlijk avontuur
der elementen. De kleine huizen hadden allen servettten en boezelaars voor van
ongerepte sneeuw. En zachtjes voortstappend door een wollige vacht, dacht ik opeens:
d i t is nu Holland, het Holland van het verleden, het nuchtere, heldere, burgerlijke
Holland van de zeventiende eeuw? De historie was geen verwondering maar
werkelijkheid, de kleine trapgevels rezen als oude vrienden aan mijn zij, de bruggen
lagen ongedwongen over de wateren, en er was tierig bewegen van menschen om
mij heen. Er was geen reden om anders dan rustig en zakelijk te zijn, met de gedachten
gewend naar de eenvoudigste levensverrichtingen. Alle herinnering aan moderniteit
was hier verdwenen, de lieden hier, bewogen zich als voor drie eeuwen, maar het
verleden treurde niet. H e t w a s e e n s t a r e n d e , w e e m o e d s a r m e
herinnering.

IX.
In het oude huis.
Edam dat is een lange gracht met in zijn midden een bolle brug als een gebergte, en deze hoofdfiguren met straten en torens en bruggen omgeven. Die brug glooit af
naar een plein, waaraan een kloek gebouw, voornaam en nuchter, dat dezer stede tot
waardig raadhuis dient. Dàn rijzen aan het breede plein, de Dam geheeten, veel gladde
kolonnaden, met een platte afdekking die over heur als lichte boter gekleurde
verzameling gelijk een tentdoek is neergelegd, kolommen waardoor de reminiscentie
gevormd wordt aan een oude waag. Maar achter het bruggegevaarte daar gluurt met
heldere vensterkijkertjes een ongeschonden zestiend'eeuwsche woning die zich thans
aankondigt als ‘Edams muzeum.’ Dat woord ‘muzeum’ is de eenige gekunsteldheid
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van dit huis. Want inderdaad, hier hebt ge een der weinige historische inrichtingen
ter wereld, die geen studieuze tentoonstelling, maar een stuk levend verleden is. Laat
den klopper vallen en treed binnen. Ge komt bij een oud-Hollandsche burgerfamilie
thuis. Eerst in de voorhal, waar een koel, groen licht, door de kleine geruite vensters
schijnt, de vensters die op het grachtje uitzien, en door de ruiten van
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het beschot van donker hout, en glas, waarachter vaag een gezelschap schemert van
huiselijke dingen der woonkamer. De voorhal, daar ligt het wijnvat met de groote
kruiken ernaast, en daar verkondigen emblemen en wapens de traditie der familie.
En door de lange gang met haar groote steenen blokken belegd, en waar aan het
einde de heldere lichtschijn gespreid ligt, die uit den tuin naar binnen komt, treedt
ge dan in het woonvertrek, waar het koper in halfduister glanst, waar de hooggerugde
stoelen zich scharen om de open schouw, en het verstilde spinnewiel wacht op fijne,
bedrijvige handen. Er is zooveel gebleven in dit huis met zijn soliede ingetogenheid,
het prachtige, nauw in zijn waarde begrepen eikenhouten trapje tusschen de
verdiepingen, dat als een preekstoeltrapje uw veel te groote beenen omgeeft, en dat
bij iederen tred kraakt van verborgen rijkdom, het kostbaar porcelein, dat zonder
eenige hoovaardij is, waar het verscholen blijft achter de vensters van een weelderig
georneerd maar in halfduister verdoken schrijn, waarbinnen de Delftsche lijzen
glanzen in bescheiden helderheid. Dan zijn er boven, de rijk-geborduurde kussens
en sloopen in de donkere lage bedsteden, die lijken op scheepskooien, en die zoo
laag zijn dat een doodsche rust den slaper 's nachts omhullen moet, en voorzichtig
naast de bedden is de groote bed-warmer gehangen, net een reusachtige platte, prachtig
bewerkte suikerschep, waarop het vuur werd aangedragen dat onder de legerstede
werd gebracht, - niet om den ingependen slaper te roosteren, maar om hem te
doorstoven van warmte in de koude winternachten, wanneer de ruiten knappen en
de ademen stolten tot kristal.
En ge moet niet vergeten dat in de toegesloten stilte dezer woning Edam zijn grootheid
bergt. Aanschouw de schilderijen langs de wanden, afbeeldingen van de
Nederlandsche vloten die de zeeën vermeesterden en die hier werden gebouwd, ‘de
Halve Maan,’ die den stouten tocht volbracht naar de nieuwe wereld. Maar geef uw
grootste vereering aan de reliquieën waar de Edammer het hoogst opgaat daar zij
van de onweerstaanbare kracht getuigen van zijn geslacht. Hier worden de schoenen
bewaard van Trijntje Kever, schoenen die kleine bijdragen zijn tot de visschersvloot
der Zuiderzee, want ze werden eenmaal gedragen door een Edamsche reuzin, die
negen en een half Amsterdamsche voeten (2 M. 80) mat.
Vol trots en glorie vertelde mij de oude custos dit alles, - het was een zeventigjarige,
dien ik wreedelijk uit zijn huisje had meegetroond - en tot offer gemaakt van mijne
starre weetgierigheid. Hij liet mij kuchend en proestend alle kostbaarheden zien, ook
de oude documenten van Jan Nieuwenhuys, den stichter van het Nut, dat ook al Edam
tot vaderland heeft.
Met zijn eerbiedige handen opende hij bevend de oude dressoren, en hij was een
echte priester der historie, zonder luidruchtigheid in zijn kleine, koude groene kapel
zich heen en weer bewegend, bedeesd en bescheiden zich makend tegenover de
schatten, waaraan toch zijn aandachtig, oud leven was toegewijd.
Toen gingen wij heen, hij sloot alle luiken als een voorzichtig huisvader, en hij
bewoog met kleine zwijgzame schokjes zijner smalle witte handen den grooten sleutel
in de deur, om al zijn kostbaarheden verzekerd te weten achter zijn wankelen tred,
en wij stapten langzaam over de roerlooze besneeuwde gracht, de straten in, waar
stemmig avondleven begon.
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X.
De zwijgende speeltoren.
En toen hij was weggekropen in zijn huisje om een beetje warmte te zoeken voor
zijn dorre, brooze leden, werd ik opeens
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een eenzaamheid gewaar, die ik nog niet kende. Nu was het uur daar voor een spelend
lied, dat stille gepeinzen kon begeleiden, nu moest de weemoed van den zwijgenden
helderen avond uitvloeien in de ijle, tinkelende muziek van een ouden toren. Maar
de atmospheer bleef onberoerd, wreed zwijgen stond in de heldere, rulle stad. Mijn
hunkerend oog blikte naar boven, en zag een ranke torensilhouet, een teere, fijn zich
spitsende torentop, die rees boven de daken der bedeesde huizen, die stil vertoefde
achter de rijke vlechtwerken der boomengetakten, die de eerste, de opperste, die de
sierlijke, voorname koning was van al deze woningen. Om de torenspits hangt een
kostelijk bracelet van klokken, zij geven den toren voornaamheid en rijkdom als
geen andere toren bezit. Maar het is al bevrozen muzikaliteit. Het is een verstijfde
mantel van klank, die om zijn leege, doodstille binnenste hangt. De klokken zijn
buiten den toren, en de klepels zijn buiten de klokken, zij hebben zich aan heur
buitenwand vastgezogen in een starren, killen, moordenden kus.
Ik ken geen andere torens in ons land die zich aankondigen in alle boeken en op
de wanden der huizen als speeltoren, als een toren die muziek belooft, altijd muziek
uit zijn menigvuldige klokken, maar die zwijgt, die zwijgt de dagen en de nachten
door, zoodat de spheer eeuwig bevroren blijft van zijn starende stad.
De speeltoren van Edam is geen zanger, maar een gestalte, een schoone, rijzige
schim, die alle deelen der stad domineert. Men ziet hem oprijzen achter de kleine
muren, hij geeft relief aan de open vakken der tuinen, hij kondigt de stad aan in het
luchtig verschiet. Zonder hem zou de gracht naar een afsluiting zoeken en leeg zich
uitstrekken, zonder perspectief, zonder hem misten de dwalende bezoekers verheven
geleide. Maar hij heeft geen muziek en geen devotie. Men brak zijn kerk af van zijn
lijf, men bouwde een nuchtere school om hem die werd opgericht tot gewijder
bedoeling, en zoo staat hij daar nu louter als een stom monument van verleden, een
symbool van de stad, die haar grootheid verloor.

XI.
Door den vreemden, witten nacht.
In het Edammer wachtlokaaltje van de Noord-Hollandsche stoomtram stond een
bonte verzameling krijtwitte gezellen gereed voor den langen, kruipenden rit, door
de eindelooze besneeuwdheden die tusschen het verkild, verstild Edam en den breeden
Ystroom, waar de in licht ontbloeiende wereldstad als een gedroomd Jeruzalem aan
de kim verschijnt, lagen uitgespreid. De zware ademen hijgden als jammerklachten
in de marmerkoude atmospheer, en de versteende neuzen gaven in adempluimen die
verstijfden de laatste warmte der lichamen prijs. Het was wachten en wachten, want
de kleine diligence-wagens stonden met moede, gele vensteroogen zonder bewegen
aan het trottoir, en er waren geen teekenen dat er ontbinding zou komen van deze
martelende stilte. Tot eindelijk het kleine, bedrijvige locomotiefkevertje kwam
aangekropen over de gladde, zwarte lijnen en het vertrek beraamd werd zonder eenige
onrust of plechtstatigheid. Wij kropen, - een door de elementen onderworpen
slavenbende - mak in de schaars-verlichte wagen waar in de hoek een tranerig
olielampje kwijnde boven een armelijk-verwarmde potkachel. En toen ging het
onmerkbaar voort, met de vaart van een voorzichtig geboomde schuit door de zee
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van bleekheid. Want niets was er te zien tusschen den eenen einder en den ander dan
een woestijn van sneeuw. En langzaam, in den dommel door de gelijkmatige
voortbeweging, verloor ik het besef der werkelijkheid. Waar toefde ik? Was deze
onmetelijke steppe mijn vaderland? Dit kon niet zijn, - dit was een nimmer eindigende
reis door Russische vlak-
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ten, en mijn genooten versterkten den indruk door den vreemden droom gewekt. Zij
zaten om mij heen met hooge, bonte kozakkenmutsen, met vreemde, kleurige
fluweelen broeken en doeken, en met roode als beschilderde gelaten, waarin de oogen
als glazen poppenoogen staarden in het niet. Het waren de lieden van Marken en
Volendam, de ruige in doeken gewonden inboorlingen van het zuiderzeegebied, de
West-Europeesche eskimo's die met een onbegrijpelijke onontroerbaarheid in ons
leven verschijnen, en die te meer het wezen van poppen dragen omdat ieder muzeum
ze in was heeft uitgebeeld. - ‘Hoe vreemd is de gesteldheid van dit land,’ zoo ging
mijn peinzen. Nu heb ik het jagen, het onstuimig bewegen aanschouwd van menschen
en dingen in Waterland, en hier bij de kusten der kleine, vreemde zee is alles vol van
een wezenlooze stilte. Is hier nu de ziel der menschen werkelijkheid of spel? Speelt
men in Marken maar eilandje voor den romantischen vreemdeling, en is Volendam
een permanente historische optocht van poppen aan wie men het leven leende tot
vertier van den romantischen vreemdeling, die is belust op een afzonderlijke sensatie?
Maar toen verscheen er plotseling een spel van licht, dat mij terugbracht van mijn
doodloopende gedachten. Het sneeuwveld om mij heen leek wel het effen witte doek
dat uitgespreid was voor de tooverlantaarn toen wij kinderen waren. En op het witte
vlak kwam een vurige flakkering van vlammenweerschijn uit een onzichtbaren
voortijlenden haard. De vlammen dansten, h i j g d e n over het blanke vlak en
daarachter teekende zich het heele bordpapieren treintje af met krinkelende,
vervloeiende vormen over de altijd eendere effenheid. De vonken der locomotief
dansten de lucht in als vurige vlinders, en dan langzaam, langzaam zweefden zij neer
en vonden den dood in de sneeuw na hun korte bestaan.
Aan den horizont kwamen toen de lange rijen van lichten als ketens van juweelen,
de aarde werd als een bleeke wijd besterde hemel, en even openbaarde mij d i t
nachtelijk Noord-Holland wat het mij immer onthield - de l e v e n d e rust.

Eenige aanteekeningen over Edam.
De Speeltoren. Dit is de toren van de Lieve Vrouwe- of kleine kerk, die
is verdwenen. Het benedendeel van den toren, van gebakken en gehouwen
steen, met nissen versierd, draagt blijken van latere herstellingen; de
balustrade van hout en zink, die dit benedendeel afsluit, is geheel modern.
Het achtkante bovendeel is van gehouwen steen en heeft nog laat-Gothische
vormen, de peervormige spits is een 17e eeuwsch bijvoegsel. Volgens een
opschrift op een balk in den toren is (ws. het uurwerk) door meester Jan
Engels uit Mechelen gebouwd. Het carillon bestaat uit 17 klokken, waarvan
de meesten gegoten worden door Peter van den Ghein in 1564.
Het Muzeum. Dit huis moet blijkbaar tot de eerste helft der 16e eeuw
gebracht worden. De voorgevel, in gebakken en gehouwen steen
uitgevoerd, is gerestaureerd. De gevel heeft boven de onderpui pilasters,
die op kraagsteenen rusten, de kapiteelen dezer pilasters hebben een
Renaissance-karakter. De beide uiterste pilasters gaan, naar boven, over
in kolonetten, wier laat-Gothische kapiteelen als kraagsteenen voor twee
achtkante pinakels dienen, de schachten dezer kolonetten hebben van
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onderen den kandelaber-vorm. Een dergelijke kolonet is ook boven in den
top te zien; het benedengedeelte daarvan is echter door een in de 17e eeuw
aangebracht kozijn verloren gegaan. De sluitsteenen dier bogen boven de
steenen kozijnomlijstingen zijn met Renaissance-ornamenten versierd.
[c.f. van Arkel en Weismann. Noord-Hollandsche Oudheden, waarin
uitgebreide beschrijving].
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Avond
door Adwaita.
Voor paarsblauwe avondlucht zie 'k uit mijn raam,
Als ijle veeren, in de grond de stelen,
Hoog de elastische pluimen, mijn abeelen,
Abeelen, grac'lijk edel als hun naam,
Die 'k niet kan zeggen, zonder hem te streelen
Met voorzichtige lippen; ja, ik schaam
Me half, dat niet, muzikale Calame,
Mijn taal hem schild'ren kan met klankpenseelen.
De ellipsen staan, geärceerd om loodrechte as,
Eén top gedoezeld, slank voor 't stolpenglas,
Met vegen rood en violet bestreken;
Een smalle gele wolk, rakende lijn,
Ligt stil. - 'T lijkt alles kraakfijn porselein Zoo teer - 'k durf nauw'lijks zien, bang dat 't zal breken.
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Zondagmiddag
door Adwaita.
IJl ligt de wilgenschaduw op de wei:
In 't slootje plonst, lichtgroene boog, een kikker;
Over het riet beweegt zich blauw geflikker,
Wanneer de wind zijn wimpels schuift op zij.
In 't gras bij 't water, naast de wilgenrij,
Speelt een blond jochie ernstig met een knikker;
Wegschrikt in 't bongerdje een vogelverschrikker
De zondagsstilte over de boerderij.
Houdt even op de droogratelende r,
Dan is 't, of zich de stilte van heel ver
Hier samentrekt en plots'ling vreemd verdicht:
Op 't leege zand voor de gesloten stal,
In 't vierkant tuintje, in 't bongerdje, overal,
Is 't of een vraag en een verwond'ring ligt.
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De kunstclowns
door Agnes Maas-van der Moer.
Huize Rozelaere, 5-8 1913.
Beste Wim, gisteren hier goed en wel aangeland. 't Gezelschap is wel de moeite,
zooals ik dacht. Een alleraardigste studie! 't Kost me wat inspanning, me niet te
verraden natuurlijk. 't Huis is heerlijk, ook de tuin en de omliggende bosschen. Ik
denk, dat we hier met ons drieën genieten zouden, maar dan ook zeer zeker tot de
dolzinnigste replieken gebracht worden op de doodernstig gemeende nonsens en
half-nonsens, waaruit hier het discours bestaat. Eerst het gezelschap: ten eerste Jan,
de gastheer, de man van mijn nichtje en tegelijk mijn vroegere academievriend. Ik
kan hierbij alleen opmerken: Hoe is het mogelijk dat sommige psychologen beweren,
dat de mensch niet verandert! Ten tweede mijn nichtje zelf dan. Ten derde Evert
Steenhuys. Hij is ingenieur. Ik kende hem al van vroeger. In mijn eersten studententijd
zag ik erg tegen hem op. Hij kwam toen veel uit Delft naar Leiden, en maakte ook
kennis met mijn zusje. Ze was in haar bakvisschentijd, ongevormd, weifelend, en
vond ineens in hem een steun, tenminste dat méénde ze. Na een middag met hem
gepraat te hebben, schreef ze hem een onbeholpen brief, of hij haar niet wat terecht
kon wijzen. Hij antwoordde haar, en verwees haar voor hulp naar onze moeder!! Een
groot paedagoog bleek hij toen dus niet direct, en nú verbeeldt hij zich, het volk
desnoods te kunnen opvoeden, door het een artistieke leiding te geven! Hij is getrouwd
met een vrouw die over kunst spreekt, leest, denkt (?) en schrijft! Ze gaf laatst een
klein boekje uit voor den ‘leek’, over het zien van kunst. Het boekje was zoo vol
‘technische’ uitdrukkingen, dat de ‘leek’ het vol bewondering ter zijde legde, omdat
hij er niets van begreep, en dat de vakman er zachtjes om lachte. Deze vrouw genieten
we hier ook! Dan is er Willems, die Arthur van Sehendeliaansch spreekt, wat niet
makkelijk te volgen is. Gelukkig doet hij het alleen bij buien. Gösta Berling is verder
zijn bijbel. Ik beging gisteren eenige onvoorzichtigheden! Ik zal ze je vertellen. Ik
had het onluk te zeggen, dat ik Gösta Berling niet onverdeeld mooi vind, dat het
tamelijk onbegrijpelijk is, en dat het nóóit door ons Nederlanders zóó verslonden
zou zijn, als het geen ‘prix’ had gehad etc.; alles wat maar eenigszins vréémd aandoet,
heeft tegenwoordig succes bij ons. Oostersche wijsgeeren, Indische Prinsen etc. De
enkele schoonheden uit hun werk zouden zeker niet als zulke wonderen beschouwd
zijn, als de schrijvers ervan m a a r (!) gewone Hollanders geweest waren! Nu dan,
dat was de eerste keer, dat ik me versprak. De les, die ik daarvoor intusschen kreeg,
was zóó hard, dat ik eigenlijk geen verraderlijke onvoorzichtigheden meer had moeten
begaan! Een algemeen stilzwijgen volgde op mijn woorden. Een golf van minachting
vulde de kamer. Ik verdronk niet, maar het water stond me tot mijn onderlip. Evert
kent maar twéé ‘Kunstliteratuur’-kanten, de van Schendelsche, en dan de
Lagerlöfsche. En zóó is nu eigenlijk het heele gezelschap. Het realisme en naturalisme
hebben ze aan den kant gezet, als zijnde niet mystiek genoeg. Zij krijgen rillingen
voor alle brute waarheid, en óók voor de geraffineerde bekoring van alle paradoxale
philosophie. Ze hebben er nog nooit aan gedacht het naturalisme en realisme te
beschouwen in den tijd, toen dat nog absolute waarde had; nee, ze zijn dol-gelukkig
in hun eigen aesthetiek. O sancta simplicitas! Zij zijn de richting van de hoogen, de
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zoeten, de mystieken, de zuiveren!! Willem vroeg me, eens een boek op te noemen,
dat i k dan mooi vond.
‘The picture of Dorian Gray, van Wilde!’ zei ik. Och hemel! 't Was zoo
ouderwetsch!
‘Kunst blijft van alle tijden!’ waagde
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ik nog. In hun oogen was het natuurlijk geen kunst. En ik dacht even wat geërgerd,
dat, zooals ze daar nu met zijn zessen zaten, ze allemaal samen niet één zoo'n
spiritueele paradox zouden kunnen bedenken, als waarvan dat boek vol is. Maar ik
zweeg wijselijk. Waarschijnlijk is het aanhangen van één kunstrichting dan ook
alleen het gevolg van totale onmacht op alle andere gebied. Belachelijk zijn toch
‘richtingen’ op het artistieke terrein, dat onbegrensd moet zijn, en zonder wegwijzers.
Ze droomen hier van e t h i s c h e kunst!!
Je moet weten, dat deze Willems indertijd altijd aan het ziekbed van mijn nichtje
zat, toen ze nog ongetrouwd was, en ze eens maanden heeft moeten liggen tengevolge
van een zéér leelijken val. (Letterlijk natuurlijk, deze menschen vallen nóóit
figuurlijk). Ze hielden toen beschouwingen over Plato's opvatting van Staatsinrichting,
en waren beiden hevige voorstanders van de vergeestelijking der zinnen! Eens, toen
ik mijn tante bezocht en tegelijk natuurlijk eenige oogenblikken boven naar mijn
zieke nichtje Margriet ging, zag ik op het tafeltje naast haar bed een paar vel dicht
beschreven papier liggen. Ik verlegde het, om een plak chocola er ook plaats te geven.
Ze greep er haastig naar. In de gauwigheid zag ik er een titel boven: De cinopelgroene
melkkan.
‘Schrijf jij? 't Is toch je schrift niet?’ vroeg ik.
‘Nee, 't is van Willems.’
‘O! Schrijft die? Laat eens lezen!’
't Goeie kind kreeg haast een flauwte! O nee! Hoe kon ik zooiets vragen?! Willems
wilde zelfs nooit iets uitgeven van zijn geschriften!! Maar, zei ze, 't was héél fijn. 't
Was de beschrijving van een melkkan, een zéér subtiele uitwerking met verzorgde
details!
‘Zoo, dus wat wij een plastisch studietje noemen, zoo zoo!’ zei ik. O nee! 't Was
héél iets anders. 't Hield de wijsbegeerte in van middeleeuwsche geschriften, enz.
enz., maar lezen mochten mijn ongewijde oogen dat natuurlijk niet! 't Was alléén
voor de zielsverwanten!
Je weet, dat ik véél van Peter Alterberg houd, als ik tenminste eerst zijn
effectbeschrijvingen opzij zet. Hij heeft fijne dingen gemaakt en heeft een
oppervlakkige, maar soms zeldzaam rake psychologie en typeering. In ieder geval
is hij iemand, de moeite van het kennen waard.
Mijn nichtje bewondert het meest zijn stukken als: ‘Ich trinke thé!’ De meest
aanmatigende aanstellerij, die Altenberg vertoond heeft. Ieder artist heeft zijn fouten;
jammer alleen, dat juist die fouten dikwijls als zijn bijzonderste kunst beschouwd
worden. Nu ken je mijn nichtje ook wat beter. Ze is wat dom, maar verbergt dat
allerkostelijkst onder een airtje van stilzwijgende meerderheid, waar de meeste
menschen inloopen. En verder is er nog een juffer van een jaar of zesentwintig. Ik
zat naast haar aan tafel, en ik moet je zeggen, dat het mij speet, dit kind tusschen
deze ‘fijne menschen’ te vinden, en misschien is ze er de ergste van. Haar gezicht is
jong en frisch, en ik heb telkens moeten denken, dat het haar moeite kostte, die
heldere oogen zoo peinzend neergeslagen te houden. Wat mij verbaasde, is, dat ze
heur haar naar de laatste mode droeg, niet dus zooals Margriet en Marie Steenhuys,
want die vinden natuurlijk in hun groote zuiverheid, dat hun eigen gladgetrokken,
onbenullige madonnakapsels veel mooier zijn dan iets van de mode, al is die mode
op zich zelf dan nóg zoo artistiek! Dit kind (Antoinette) draagt heur haar in breede
golven. Maar ze is even ingetogen, of liever vergeestelijkt, als de rest, misschien
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erger. Morgen vertel ik je verder. Ik zit nu in mijn moreel dwangbuis, dat wil zeggen:
‘ik doe mee!’ Ik ben ook f i j n . Hoe zal ik anders de gesloten poorten van die hooge
zielen openen? Kon je me eens zien, je lachte je ziek! Margriet accepteert mijn
houding zonder eenige verbazing. Ze
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heeft zich nooit voor me geïnteresseerd, en ik heb haar maar enkele keeren en nooit
meer dan een uur achter elkaar ontmoet. Dus weet ze ook niets van me, en valt het
haar misschien alleen mee, dat ik anders ben dan ze na onze enkele ontmoetingen
dacht. Jan zelf is zóó veranderd, dat het hem als het meest natuurlijke moet
voorkomen, dat ik dat óók ben. Hij beschouwt het waarschijnlijk als vooruitgang!
Gegroet,
Frans.
6-8 1913.
Beste Wim, Antoinette blijft mijn tafeldame. Zonde, dat ze in zoo'n kring is terecht
gekomen. Ze ziet er uit, of ze wel héél hartelijk zou kunnen lachen, als ze maar niet
in handen van Margriet was gevallen, en dit schijnt het geval te zijn. Ik vroeg Margriet
naar haar, en die zei me, dat ze ongeveer een jaar geleden Antoinette ontmoet had
op een avond bij professor Haverman. En dat ze daarna haar nog eenige keeren
gesproken had. Antoinette is juist klaar, deed haar artsexamen, en scheen wat veel
gewerkt te hebben, en nu wou professor Haverman haar graag eens een tijdje buiten
hebben. Hij vertelde dit toevallig aan Margriet, en deze vroeg haar in dit heerlijk
buitenhuis. Want bij alle malligheden die ze hebben, zijn mijn nichtje en Jan toch
heel gastvrij. Dat zie je, ik hoefde maar even over uitrusten te kikken, en ik kreeg
het aanbod: ‘Kom!’
Toen ik vanmorgen door den tuin liep, en voor een klein regenbuitje in een prieel
schuilde, vond ik daar op een tafel liggen een boek, over: ‘de Siciliaansche volksziel
in verband met de Siciliaansche brocaten’!! Toen de regen over, en ik weer in den
tuin was, zag ik Antoinette naar het prieel gaan. Vanmiddag om 5 uur, bij de tea,
bracht ze zéér ongekunsteld het gesprek op weefsels etc. en was ze al gauw op het
terrein van de Siciliaansche brocaten, en citeerde, ze allerliefst en héél ernstig, alsof
het de vrucht was van een uitgebreide studie, het lesje dat ze waarschijnlijk 's morgens
geleerd had! Ik begrijp me zoo volkomen, dat een wever, of iemand die borduurt of
batikt, zich van zooiets op de hoogte stelt. Maar een dokter! Laat ieder toch beginnen
met in zijn vak te werken, dan zou er heel wat minder oppervlakkige ontwikkeling
zijn. Ik heb niets tegen algemeene ontwikkeling, maar wél tegen dat zoeken naar
exotische wetenswaardigheden, die nòch op wetenschappelijk-, nòch op kunst-gebied
iets groots kunnen uitrichten. Ik lachte in mijn vuistje, toen ik dat nieuwgeleerde
lesje hoorde. Ik zei: ‘als u daar nog eens iets over wilt weten, moet u eens lezen: De
Siciliaansche volksziel in verband met de Siciliaansche brocaten!’ Ze kwam er niet
onder uit. ‘O!’ zei ze alleen, en ze keek me aan, of ze dacht: ‘die man lijkt wel gek,
met zulke boeken te lezen!’ Daarna gingen we eten. Je weet, dat ik als schrijver en
criticus wèl tot diegenen behoor, die een algemeene ontwikkeling noodig hebben!
Maar ik heb dan toch gezorgd, dat mijn eigen vak no. 1 was, en dat ik op de hoogte
ben van de literatuur van alle tijden. Daar de tafelgesprekken bijna over niets anders
gingen dan over boeken, bedacht ik een ander onderwerp, maar dat vooral niet
‘luchtig’ was. En opeens merkte ik, dat we het over regeeringsvormen hadden! Ik
sprak over Nederland en zijn ministers, de gezanten, consuls etc. Antoinette
antwoordde, dat ze geen enkelen regeeringsvorm belangrijk vond, want dat het heele
stelsel berustte op angst van minderen voor meerderen; dat haar sympathie alleen
bestond gedurende het worden van een republiek, dus zoolang de beweging nog
revolutionnair was, en dat het dadelijk onbelangrijk werd, als de republiek gesticht
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was, want dat dàn dezelfde firma, van zijn failliet hersteld, alléén onder een anderen
naam, weer in den handel was gekomen. Ik vond haar op dat oogenblik zóó aardig,
zoo buiten den kring vallend, dat ik, ik weet niet wàt zei; ik geloof

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

269
een stomhondig compliment. 't Was of ze schrok van zichzelf en van mij. Haar
oogleden gleden over haar aardige helderblauwe oogen, en ze zweeg ineens.
Willems behandelde aan den overkant van de tafel de poëzie van Van der Noot,
die Verweij zoo triompheerend weer te voorschijn heeft gehaald. Ik begrijp nooit
waarom; brokstukken leelijke dichterij met hier en daar iets goeds, zooals je van àlle
kleine dichters eigenlijk wel kan zeggen. Van belang geweest voor zijn nakomers?
Kom nu! Geen enkele dichter uit 1600 maakt ook maar gewag van den goeden man.
Enfin, ik liet Willems maar praten, en merkte dadelijk, dat iedereen in doodelijke
verrukking over Van der Noot was. Je begrijpt, dat het daarbij niet bleef; er werden
eenige textfragmenten ten beste gegeven, terwijl ik mijn heerlijke roomvla met
perziken opat. Allerlei oudere dichters en middeleeuwers kwamen op de proppen.
Ook de Beatrys. Toen vielen ze bijna allemaal flauw, werden één en al hoogdravende
aanbidding voor Boutens, die de Beatrys zoo klaar en eenvoudig had weergegeven.
Zoo zónder pretentie.
‘Zelfs een beetje gekunsteld-eenvoudig!’ zei ik, onnadenkend. God ja, dat is nu
eenmaal mijn opvatting! Antoinette zweeg, maar ze keek me aan met een blik van
diepe ontzetting. Ik kan je zeggen, dat ik er zóó genoeg van kreeg, dat ik haast uit
mijn rol viel. Om half tien heb ik hoofdpijn geveinsd en ben ik naar boven gegaan
om aan je te schrijven. Ik heb hier het gevoel, dat we met ons zevenen schooltje
spelen en dat we allemaal tegelijk meester zijn; ik nét zoo goed als de anderen, en
dat de één den ander het doceeren niet gunt! Vergeef me dus, als ik in mijn brieven
onwillekeurig ook tot de ouderwetsch-vitterige schoolvossenstijl verval! Straks, in
bed, ga ik lezen in Madame Bovary van Flaubert, wat àl deze suikerlingen beneden
niet ‘fijn’ vinden, omdat het te menschelijk is. Vale.
Frans.
P.s. Ik hoop niet, dat ik ooit van mijn leven verliefd word op een vrouw uit dezen
kring. Platonisch ben ik niet bijgewerkt, en zelfs als blijkt, dat zoo'n vrouw dat
tenslotte natuurlijk toch óók niet is, zou ik een rampzalig man zijn in een huis, waar
ik, als ik verkouden was, buiten de kamer mijn neus moest gaan snuiten om niet
onaesthetisch te zijn.
7-8 1913. De Rozelaere.
Beste Kerel, je kunt je moeilijk voorstellen, wat ik hier soms uitsta. Jan beweerde
vanmiddag, dat het gezag van de zinnen hetzelfde is als het gezag van den geest.
Waarop hij dit grondde, weet ik niet; waarschijnlijk was het een onhandige,
aanmatigende poging, om aan te toonen, dat hij heusch vergeestelijkte zinnen had,
wat ik vooreerst nog betwijfel. Ik zei: ‘dat is een thesis, die je niet makkelijk kunt
verdedigen.’ Hij had natuurlijk geen aanval verwacht, en zat er dus danig mee in;
Antoinette was zoo vriendelijk, hem op dàt oogenblik juist te vragen of hij nu
misschien even boven uit zijn boekenkast Ruusbroec voor haar wou halen. Ik voelde
dit als de meest volkomen nederlaag, die hem aangedaan kon worden. Dat een vrouw
hem uit de kamer stuurde, om hem uit den nood te redden! Jij en ik zouden liever de
allerongerijmdste stelling verdedigd hebben, en gebléven zijn! Hij niet, hij ging naar
boven om Ruusbroec te zoeken, de lafaard! Ik dacht toen onwillekeurig dat Antoinette
niet zeer ‘fijn’ was, om zoo één van haar zielsverwanten te verraden. Hemel, het lijkt
me sóms, dat deze menschen elkaar onderling zoo doorzien als vroeger de augurs in
Rome. Maar dan spelen ze toch schitterend comédie, want ze doen altijd ieder nét,
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of ze heilig aan de fijnheid van de overigen gelooven. Kunstclowns zijn het (het
Hollandsche woord voor clown is: Hansworst, meen ik).
Antoinette is de eerste die verraad pleegt, en dan nog zoo onhandig!! Of zou ze
mij
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voor een totale idioot aanzien? Jammer, jammer zoo'n kind! 't Is een kopje om
doodelijk van te worden. Maar bij mij is het gezag van mijn zinnen n i e t gelijk aan
het gezag van mijn geest, en mijn geest zou hierbij (als ik er óóit toekwam, doodelijk
te worden) zéér beslist: ‘nee,’ zeggen.
Ik ben wat moe; misschien ook is mijn maag overladen met gesprekken over
Ruusbroec of over Georgische borduursels, en met wiskundige formulen om
vriendschap uit te drukken, etc. Als ze nu één van allen nog maar een talent hadden!
Als ze schilder, musicus, schrijver, beeldhouwer of zooiets waren! Niets van dat
alles. Maar toch voelen ze zich dikwijls véél meer kunstenaar dan iemand, die wèl
een scheppend talent bezit, en staan ze dadelijk met hun kritiek klaar. Ze krabbelen
een randje op een perkamenten boekenkaft, geïnspireerd door een oud motiefje; ze
schrijven misschien eens een gedichtje, of ze verzamelen de gedichten van anderen,
en dàn vinden ze zich zelf verre, vèrre boven een degelijk- of ondegelijkwerkend
kunstenaar, één, die zóó vol is van het mooie of het leelijke (dat i s en b l i j f t relatief),
dat hij het uiten mòet; één die staat boven hun begrensdheid, omdat voor hem dàt,
wat de menschen ‘slecht’ noemen, van evenveel belang in kunst is, als het
‘deugelijke,’ en een even groot bestaansrecht, dus ook uitleef-recht heeft als het
goede. Even dacht ik vanmiddag: ‘als er maar eens één ruwe kerel kwam, om dien
mond te zoenen (Antoinette), zou de natuur het dan niet gauw winnen? Jammer, dat
niemand zooiets ondernemen wil.
Frans.
De Rozelaere, 8-8 1913.
Beste Wim, gisterenavond ontving ik je slecht-getypten brief. 't Was een
verademing, want ik moet je zeggen, dat mijn ‘studie’ hier wel zéér loonend, maar
ook afmattend is! Eigenlijk zou ik niet eens durven beweren, dat ik objectief tegenover
deze menschen sta! Misschien wèl, als er één aan ontbrak: Antoinette, de dokter!!
Ik erger me waarschijnlijk, omdat haar studie realistisch genoeg is, om haar natuurlijk,
klaar en levenswijs te maken. Heeft de exacte wetenschap dan zóó weinig overmacht?
't Is haast niet mogelijk. Van Willems en Evert Steenhuijs kan ik het me begrijpen.
Ze studeeren allebei in Delft, en zij zijn de menschen, die de nuchterheid van alles
te formuleeren zóó ver doortrekken, dat ze het andere uiterste raken, en zieke fantasten
worden. Jouw bouwkundig ingenieurschap daartegenover is zoo heerlijk
gezond-fantastisch. Je schreef gisteren, het te betreuren, dat er in jouw vak speciaal
zoon hoop onèchte versierderij was, die toch ook weer het actieve charme miste van
de grande luxe. Vanmorgen, toevallig, hadden ze architectuur bij den kop. Ik wou,
dat je er bij had gezeten! Ook hierin huldigen ze weer de meest begrensde opvatting,
die van de strenge lijn alleen. Alle luxure wordt buitengesloten. Zij zelf zouden
natuurlijk nooit één origineel-mooi luxe-ornament kunnen bedenken, en dulden die,
waarschijnlijk uit onbewuste afgunst, ook niet in hun leven. Den vollen rijkdom van
onze taal beheerschen ze ook niet, vandaar ook weer hun roep naar het simpele boek
of verhaal!
Antoinette droeg een ruime, soepele japon, wel in stijl met de omgeving, maar
wat méér toch gedurfd. Groen crêpe met heloranje en paarse bloemen langs den hals,
een zwaar borduursel, waar ik Marie Steenhuijs en Margriet beiden verschillende
keeren naar zag kijken. Welke onrust mag dit wel in haar zielen gebracht hebben,
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die alle roepende schoon verafschuwen als onzuiver? Ik verfoeide hen beiden ineens
met hun weëe, arrogante nederigheid.
Wat een mooi haar heeft Antoinette! Ze spreekt weinig, maar waarom léést ze in
Godsnaam over de Siciliaansche Volksziel?
Frans.
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9-8 1913. De Rozelaere.
Beste Wim, Vanmorgen stond ik voor een bed met crême-witte begonia's achter
in den tuin. De tuin is héél mooi. Mijn nicht is er, Goddank, niet in geslaagd, om
overal kleurlooze bloemen te hebben, waar zou ze die in Augustus ook opduikelen?
Ik was dan verdiept in de bloemen, toen Margriet ineens naast me stond, en vroeg
of ik meeging. Ze wilden met zijn allen vandaag eens heelemaal buiten het huis zijn,
eens picnicken in een bosch, net als doodgewone menschen. Dit zei ze er natuurlijk
niet bij, maar dat moest ik er dadelijk weer achter denken! We gingen.
We reden door een groot heiveld, midden tusschen de dennen. Heerlijk lag de hei
onder het licht, zoo weelderig van purper, met dat strakke blauw van de lucht erboven,
en dan die droge, gezonde geur, die nog altijd weer mijn jongensdroomen wekt, een
soort geheimzinnig-romantisch verlangensgevoel, waar ik geen woorden voor weet....
Na het lunchen op een beschaduwde plek onder de dennen, bleven we wat stil, tot
Evert aan Willems eenige mededeelingen ging doen uit een brief dien hij ontvangen
had. Evert scheen zéér geërgerd; de brief bleek dingen in te houden over zijn zusje,
dat flirtte! Toen had je die stille, ingehouden minachting van het heele gezelschap
moeten zien, of liever: moeten vóelen, die woordlooze verachting van uit hun
zelfvergodende hoogte. En ik verwonderde me toch heusch, dat èn Margriet, én
Marie, én Antoinette nu zèlf niet voelden, hoe hun leven de geraffineerdste coquetterie
is, die er bestaat. Vind je het niet naïever, de aandacht te trekken door een te laag
gedécolleteerde japon, gekrulde haren en asschepoesterschoentjes, dan je zelf
belangrijk te maken door ‘rein,’ ‘zuiver,’ ‘heilig’ te doen? Iedere aard leeft op zijn
manier; maar als de meid suiker steelt, en een bankier er met het geld van zijn cliënten
van doorgaat, een dief is elk van die beiden tóch.
Antoinette hield zich bij dat gesprek ook stil, net als de andere vrouwen. Hadden
ze haar snoet maar eens opengedaan, als normale menschen! Haar bescheiden
minachting was onuitstaanbaar! En ik dacht: ‘ik wou dat dat flirtende, menschelijke
mensch maar eens hier zat tusschen al deze mummies!’ Iedereen sprak er al over,
zei Evert. De opinie van de menschheid, die zoo ver beneden hun kliek staat, schijnt
toch nog eenige waarde te hebben. Als je àl hun inconsequenties eens kende! Gek
toch, dat ik me zoo erger aan dit gezelschap! Ik kwam hier om een studie te maken,
te observeeren, iets wat ik al zoo dikwijls deed ten opzichte van misdadigers,
burgermenschen, militairen etc., en nog nooit was ik iets anders dan toeschouwer bij
een tooneelspel. Nóóit was er ergernis in me. Hier wèl. Waaróm? Als Antoinette er
maar niet was! Ze draagt heur haar naar de mode, en een aardige heldergroene japon.
Ook lage schoentjes met hóóge hakken. Zij moet de grootste huichelaarster zijn. De
anderen gelooven gedeeltelijk in hun eigen wil-naar-het-simpel-hooge. Maar zij!
Hoe kán ze? Toch was het gek, dat ze ineens, midden in het gesprek over Everts
flirtende zus, opstond en zei, dat ze wat ging loopen. Ik bood haar aan, méé te gaan.
Iets, wat me onverklaarbaar is, dwong me daartoe. Toen we de anderen ver achter
ons hadden, was de koele stilte van het bosch vòl met een weelde van droomen en
fantasieën. Mijn hart klopte angstig, en onwillekeurig dacht ik: ‘Och, was je nu maar
gewóón, gewóón - Een gewóón meisje met gezonde, eerlijke menschelijkheid. Dan
zou je misschien van me houden! Dan zou ik hier mijn armen om je heenslaan, en....’
Op dat oogenblik zag ik in, hallucinaties te hebben. Wàt had ik met haar te maken?
't Was alléén dat mysterieuze, zwoele groen onder de zwijgende dennen, dat maakte,
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dat ik haar háást als iets natuurlijks beschouwde. Hè, dit genre menschen brengt je
buiten
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jezelf. Ik had een gevoel, of ik een soort bedelaar was die tevergeefs om een cent
schooide! Toen we bij de hei belandden, die ineens stralend uitpurperde onder het
gloeiende licht, zei ze opgetogen, verrast: ‘Hè, wat heerlijk! Dat warme van die kleur,
en die zalige geur, zoo vòl-zomersch!’
Ik stond pàf. Ze rekte even haar armen, en haar oogen lichtten op, en toen had ik
ineens wéér het gevoel, of ik een bedelaar was, maar die zonder iets te vragen, duizend
gulden had gekregen. En ik versprak me bijna, maar gelukkig kon ik me nog net
bedwingen, en ik maakte de hypocrite opmerking: ‘De kleur is wèl wat héél schel,
nietwaar? Te hard! Het bleeke van den Herfst is zoo oneindig veel fijner; of het grijze
van een winterlucht!’
Haar gezicht betrok. 't Was of ze uit een heerlijken droom wakker werd. Haar
trekken verstrakten, de oogleden zonken weer over de glansoogen, en ze verviel in
de zéér stille, ingetogen houding van altijd. Nu vraag ik je: speelt ze nu altijd comédie?
En is ze zich dat bewust? En waarom zou ze zooiets dan doen? Of is werkelijk deze
comédie haar langzamerhand tot een tweede natuur geworden, en komt de oude
natuur zoo nu en dan, tegen wil en dank, nog eens boven? Had ik toch den moed tot
ruw oprecht zijn, gròf desnoods! Wàt belet me dat toch? De proef is gewaagd, maar
ik heb immers tóch niets te verliezen. Ik heb genoeg gezien van dit soort menschen.
Ineens, dáár op de heerlijke hei, zei ik: ‘Ik ga nu gauw weer weg!’
‘Néé,’ vroeg ze ‘néé toch?’ Haar oogen zagen verschrikt naar me, en ik weet
waarachtig niet, waarom ik zoo'n warm-gelukkig gevoel kreeg, want ik begrijp héél
goed, dat ik haar uiting alleen aan verrassing te danken had.
‘Kan 't u dan schelen, dat ik wegga?’ vroeg ik met een dwaze hoop in mijn stem.
Ik zou niet kunnen zeggen, of ik toen wou, dat ze ‘ja’ of ‘nee’ zei. Als ze ‘ja,’ zei,
zag ik voor me een toekomst vòl ergernissen en huichelarij, en als ze ‘nee’ zei, zag
ik.... heelemaal geen toekomst. Dat schoot me allebei als een bliksemflits door mijn
kop. Ze antwoordde:
‘'t Zou me spijten, als onze kring nu ineens verbroken werd!’
‘Er blijven u dan nog vijf zielsverwanten over!’
‘O ja....!’ zei ze, met weinig enthousiasme, en toen maakte ze, zonder eenig
verband, de opmerking, dat ze de enkele novellen die ik geschreven had zoo in strijd
met mijn persoonlijkheid vond! Ik dacht: ‘Aha! Ik speel beter comédie dan ik zelf
wist!’ 't Was of er even spót lachte om haar mond, maar daarin heb ik me zeker
vergist.
‘Kent u mijn werk dan?’ vroeg ik haastig.
‘O ja, àlles!’ zei ze rustig.
Inmiddels waren we weer bij de anderen gekomen.
‘U is een héél knap literair technicus!’ merkte ze op: ‘en de psychologie in uw
novelle over een vrouw die spéélt met een man, was heel goed.... Jij las die ook, niet,
Willems?’
‘Ja,’ zei Willems: ‘is dat niet dat verhaal, waar die kàt in voorkomt?’
Toen zag ik duidelijk, dat er éven, héél even, een spot -, nee een hóón-lach om
haar lippen gleed, en ik was haar dankbaar. Stel je voor, het werk, waar ik zelf het
meeste aan gehecht ben, het eenige, waarover ik zelf, na het héél critisch bekeken te
hebben, toch bijna tevreden was. Daarover maakte mijnheer Willems de opmerking:
‘Is dat niet het verhaal, waar die kat in voorkomt?’ Verder scheen hij er niets van
begrepen te hebben. En ik vond het eigenlijk zóó comiek, dat ik hardop schaterde:
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‘jà’ zei ik: ‘ja juist, met die kat. En dan komen er ook nog een man en een vrouw in
voor!’ Hij schudde verstrooid zijn hoofd. En iedereen vond zijn opmerking
doodnatuurlijk. Je begrijpt, dat ze gruwen van mijn onderwerpen. Zulke
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zondige vrouwen en mannen komen er in voor, en natuurlijk zijn ze óók voorstanders
van de Kunst als verheffing! Enfin! Ik vroeg dan Antoinette, waarom ze alles van
me gelezen had. 't Was toch geen Van Schendel, Ruusbroec, Van der Noot of zooiets?
‘Omdat het me als dokter interesseerde!’ antwoordde ze héél geslepen (óf waar?).
Zou mijn werk haar alléén intersesseeren, zou ze niet een beetje er van houden en
voelen, dat ik mijn kleine novelletjes met mijn blóed schreef, zou ik haast zeggen!
En waarom wil ik juist, dat zoo'n vrouw, die zeker n i e t tot m i j n geestverwanten
behoort, mijn werk zal liefhebben, terwijl verder de opinie van de heele wereld me
kil laat? Wim, ik kom eerstdaags thuis. Ik wensch géén speelpop te zijn, niet van een
gewone coquette vrouw, en evenmin van een ‘fijne’ ziel! Ik dank je, dat verdom ik.
We zullen de volgende week eens een reusachtige fuif hebben, met véél wijn, om
de weëe, zoete smaak van deze limonadegeesten weg te spoelen.
Valeas. Frans.
De Rozelaere, 11-8 1913.
Beste Wim, er zijn mogelijkheden, die je nooit tevoren begrepen hebt, en als je
ze ineens ontdekt, sta je er verstomd over, ze al niet làng ontdekt te hebben, en is die
mogelijkheid ook weer zoo natuurlijk geworden dat je moet zeggen: ‘hoe kón het
eigenlijk anders?’ terwijl je datzelfde een uur te voren nog tot de ongebeurlijkheden
hebt gerekend! Wat een inleiding! En dan nog zoo'n banale. Maar 't is iets, dat ik wit
op zwart moet zien. Eergisteren avond kwam ik in een zeer gemengde stemming van
onze picnic thuis. Ik vond jouw brief, die sarcastisch was, een béétje hoonend zelfs,
en toch óók weer heelemaal jou, vol groot-goed begrijpen. Op iederen regel van je
brief staat tusschen de andere woorden: ‘Frans, je bent verliefd!’ 't Maakte me
ongelukkig, want ik had een angst ervoor dat je misschien gelijk kon hebben. Ik was
teleurgesteld in mezelf en in de heele wereld. Je weet dat ik aan de aanvallen van
eenige coquette vrouwen ben ontkomen met de gelijkmoedigste ziel, die denkbaar
is, en nu begreep ik mezelf nauwelijks meer.
En uit dit alles is nu gebleken, dat dóór den schijn heen, toch het reëele voelbaar
is, ook al zie je het niet met je oogen. Je instinct brengt er je wel, en al je gevoelens
reageeren dan op die w e r k e l i j k h e i d . Zoo is het mij tenminste gegaan. Gisteren
heb ik je niet geschreven, ik kon er niet toe komen, dadelijk. Gisterenmiddag liep ik
hier wat doelloos door den tuin, en tegen half vijf ging ik naar de serre, want het
begon te regenen, en bovendien was het theetijd. Ik viel met mijn neus in een gesprek
over oud-Vlaamsche gobelins. De hoofdtoon werd natuurlijk gevoerd door Marie
Steenhuijs. De hoofdtoon, d.w.z.: een zéér zacht, zelfbewust-rustig geluid, en ik wou,
dat je haar kon zien. Ze heeft een wel frisch-blozend gezicht, met ‘eenvoudige’ haren
er boven. En dan een soort kleurlooze zak, met een touwtje onder de borst erom, is
de japon. Er onderuit komt de Hollandsche vrouwenvoet, b r e e d . De Hollandsche
vrouwenvoeten en handen zijn, zelfs als ze klein zijn, toch te breed over het algemeen.
Op dat punt kun je weinig distinctie in ons land verwachten. Marie Steenhuijs dan,
is óp en top Hollandsch (sòms is dit een compliment). Ze heeft geen Engelsche society
décadence, ze heeft ook niet het tikje pikanterie van de Parisienne, ze heeft geen
Duitsch-degelijke huishoudelijkheid en geen gevaarlijke attractie, zooals de Russische
nihiliste. Ze is Hollandsch. Punt. Maar Goddank bestaat er Hollandsch in zeer veel
soorten, en is zij niet het doorslaand bewijs van onze nationaliteit. Nu, ze zat daar
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dan, en vertelde tegen Willems, dat ze laatst bijna een gobelin had gekocht! Ik zal
je het gesprek opschrijven:
Marie: ‘Ja, ik was er werkelijk bijna toe gekomen!’
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‘Waarom heb je het eigenlijk niet gekocht?’ vroeg Willems.
M.: ‘Och, 't was bij nader inzien toch niet je dát! De kleur was nog niet genoeg
bestorven, en dan vind ik het onbruikbaar in een kamer. Zoolang je oog er nog op
moet vallen! Als iets mooi is, moet je niet kunnen z i e n , dat het mooi is!’
Hier kreeg ik het al een beetje benauwd, zoodat ik bijna lachte. Maar ik stak gauw
een heerlijk stukje taart in mijn mond en verslikte me, wat even oponthoud gaf in
Marie's uiteenzetting. Toen ik uitgehoest was, begon Willems weer:
‘Maar was die kleur nu werkelijk zoo'n groot bezwaar?’
M.: ‘'t Wàs niet alléén de kleur. 't Was óók de l i j n . De figuren waren nog wat
geprononceerd, en traden wat naar voren. Je mag dat ook niet vinden bij een gobelin;
't neemt er het voorname van weg. 't Wordt zoo commun, als de teekening en de
kleur er op zichtbaar zijn. 't Moet eigenlijk niets zijn, niets’ (droomerig) ‘'t moet juist
zóó kleurloos zijn, dat alléén de héél-kleurgevoelige mensch er een tint in ziet, en
zóó figuurloos, dat de voorstelling een droom is....’
Stilte vol aandacht, die ik even duren liet. Toen zei ik, héél ernstig: ‘Dus eigenlijk
moet je niets zien van een gobelin?’ En Marie, heelemaal verdiept in haar idee, met
vèr-starende oogen, zei zéér zacht en in extase weg: ‘Ja.... zóó moet het zijn....!’
Ik voelde mijn lippen trillen, en zonder het te weten, keek ik naar Antoinette, die
tegenover me zat. En wat zag ik? Haar mondhoeken waren opgetrokken en haar heele
gezicht verwrong zich van een bijna onweerhoudbaar lachen. Zij keek mij aan, en
vond natuurlijk denzelfden trek op mijn gezicht, en toen, zoo maar, zonder overgang,
barstten we tegelijk uit in lachen, onweerhoudbaar, onhebbelijk, luidop, schaterend,
en allebei vlogen we op, en de serre uit in den tuin, en als gekken holden we naast
elkaar voort, gierend, wetend daarachter ons de diep-verontwaardigde, in stomme
verbazing verstarde gezichten. Maar onder dat hollen en lachen werd ik zóó blij en
zóó gelukkig, als ik nooit gedacht had te kunnen zijn in mijn leven. Toen we uit het
zicht van de serre waren, achter een dennenboschje, vielen we néér op een bank, en
keken we elkaar aan.
‘Wát nu?’ zei zij toen het eerst.
‘Ja, wat nu? We hebben ons gedragen als onopgevoede schoolkinderen, die lachen,
als ze heelemaal niet lachen mogen, omdat de meester zoo'n mooie les ten beste
geeft.’
‘Ik geloof, dat we ons gedragen hebben als derde-rangs comedianten,’ zei
Antoinette: ‘maar ik speelde toch béter dan u, want ik heb wel eens een enkelen keer
vermoed, dat u hier maar was als toeschouwer. Maar ik wist het niet zeker, en daarom
moest ik me óók heel goed houden. Zegt u eens eerlijk: is u hier gekomen, om een
studie te maken? Ja, hè? Ik ook, ziet u. Ik voel véél voor psychiatrie, en omdat ik
wat véél gewerkt had, dacht ik, dat dit wel eens een plezier-studietje mocht worden!
En daarom nam ik professor Haverman in vertrouwen. 't Is gemeen. 't Is eigenlijk
spionnenwerk. Maar ik deed het heusch met het idée, er nooit een woord over te
reppen tegen anderen, en alléén voor mezelf deze menschen te leeren doorgronden,
te zien of het waarheid of fictie was, en of ze door suggestie zoo werden. Welken
invloed de een op den ander had, en zoo voort!’
‘Ja, zoo ben ik ook hier gekomen, maar mijn doel was toch nóg wat slechter. Ik
heb ècht misbruik van hun gastvrijheid gemaakt, want ik was wel degelijk van plan,
later in een novelletje eens een van die menschen aan te stippen, véél later natuurlijk.’
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‘Och,’ zei ze: ‘en wat een zelfstudie is het te gelijk, hè? Je ziet dan eens, hoe
moeilijk het is, blijvend een houding aan te nemen.’
‘Ja, en ook, dat je zoo dikwijls je objec-
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tiviteit verliest en boos en kribbig wordt.’
‘Nee!’ zei ze: ‘néé, dàt heb ik nooit. Ik beschouw ze als een soort zieken. 't Zijn
zulke hulpelooze rondtasters; door hun angst voor wat reëele grofheid, zoeken ze
een ander uiterste, dat hen moet beschermen. Ik heb bij véél van deze menschen het
gevoel, dat ze nèt zoo goed zéér groote, grove sensueelen hadden kunnen worden,
maar dat alléén een instinctmatige angst hen daarvoor behoed heeft. Of “behoed”
moet ik eigenlijk niet zeggen, want misschien is de sensueele levensuiting tóch nog
een eerlijker, natuurlijker iets dan hun verwrongen, benepen sentimenten. Ik ben
nóóit boos geweest, ik heb wel eens wat medelijden met ze gehad, en héél dikwijls
ook lachlust; daaruit blijkt wèl, dat ik nog maar een héél jong doktertje ben!’
‘Ik ben zoo blij, dat u n i e t is als de anderen!’ zei ik toen.
En zij: ‘En i k ben blij, dat u niet zoo is.... En zegt u nu voortaan maar Antoinette
tegen me.... Maar wàt zullen we nu in Godsnaam voor excuses opgeven?’
‘Niets! Laten we vluchten!’ was mijn kinderachtig voorstel. Maar ze lachte me
uit: ‘Welnee, laten we maar zeggen, dat Marie het natuurlijk goed bedoeld had, maar
dat het ineens zoo vreemd klonk, toen ze zei, dat je eigenlijk niets van een gobelin
moest zien, wou het mooi zijn. Dat het meer de draai van den zin was, waar we om
lachten, dan wel haar bedoeling.’
We liepen nog tijden door den tuin; zij vertelde mij van haar studie, en ik háár van
mijn werk, en toen zei ze ook, dat mijn novellen haar niet alléén geïnteresseerd
hadden, maar dat ze er erg veel van h i e l d ; dat ze blij was, dat ik mijn kunst niet
tot verheffing van de wereld liet dienen, maar dat ik trachtte alleen wat meer waarheid
aan de menschen te geven, en dat ook bittere drankjes dikwijls zoo heilzaam zijn. Ik
kon wel zingen! Hè, 't was zoo'n verademing. Haar oogen die nu zoo heerlijk lachten,
zoo stralend-blauw waren; haar gezellige, groene japon, en het hooge, golvende haar
met een schildpadden kam met balletjes. En dan zoo maar te kunnen praten en lachen!
Ik herinnerde haar aan den keer, dat ze aan Jan had gevraagd, Ruusbroec van boven
te halen, waar hij zich zoo lafhartig mee redde, en ze zei me, dat dàt een experiment
was geweest van haar, om te zien, of zijn stelling héusch verwerkt, òf maar een
mooidoenerige ingeving was met den schijn van doordachtzijn!
‘En hij liep er zoo lekker in!’ zei ze voldaan. En Wim, weet je nog, ik hield haar
bij die gelegenheid toen voor grof tegenover haar zielsverwanten! Terwijl ze juist
zoo fijn was! En ik vertelde haar dat, en ook vertelde ik haar van den morgen dat ik
haar erop betrapte, te lezen in: ‘de Siciliaansche volksziel’. En hoe mooi ze dat 's
middags geciteerd had. O! Wat hàd ze een plezier!
‘Ja,’ zei ze: ‘ik wist niets van al die dingen, en omdat ik toch een beetje in hun
kring moèst passen, zocht ik maar dergelijke boeken, en dan 's morgens zat ik daarin
te blokken. Maar ik was toch stóm-verbaasd, toen jij zei, dat ik, om daar nog eens
wat meer van te weten, moest lezen over de Siciliaansche volksziel in verband met
de Siciliaansche brocaten! Ik dacht toen toch heusch dat je in ernst sprak en dat jij
óók tot het spuitwater hoorde!’
Ik: ‘Wat zeg je?’
Zij: ‘Spuitwater, zoo noem ik ze altijd. 't Is geen water, w á n t het mousseert, en
't is geen champagne h o e w é l het mousseert!’
Ik: ‘O, ik noem ze altijd “de fijnen,” want er zijn lui genoeg, die er bij dit genre
inloopen en zeggen, dat het zulke “fijne menschen” zijn. En zeg nu eens: waarom
heb je wel eens gedacht, dat ik óók maar comédie speelde, nèt als jij?’
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Zij: ‘O, je versprak je nog al eens, en dàn ook, je hebt niet het gezicht voor zulke
nonsens! Je....’
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Toen zweeg ze, een beetje verlegen, geloof ik, en daarna zei ze ineens: ‘Kom, nu
gaan we naar binnen, excuses maken!’
Zoo deden we. De excuses werden aangenomen, natuurlijk op de hooge, verheven
manier van deze menschen, maar het bleef stijfjes aan tafel, en ik denk, dat we allebei
binnen eenige dagen onder het één of ander voorwendsel zullen verdwijnen, en dan?
Ja, wat dan?
Adieu.
P.S. O ja, je weet wel, dat ik altijd een voorstander was van het huwelijk na een lange
v r i e n d s c h a p ? Voor mij is dat nòg het meest zekere, maar een waaghalzerij is
toch eigenlijk zoo zeldzaam charmeerend. En bovendien, wanneer je je in éénzelfde
ondervinding op dezelfde manier gedraagt, toont dat geen overeenkomst in
opvattingen? Enfin, je zult zeggen: Vanwaar die P. S?
‘Zoomaar!’ ‘Zoomaar is geen reden!’ zei moeder altijd: ‘en als je van de trappen
valt, ben je gauw beneden!’
Maar redens zijn stòm-vervelende dingen, en bovendien hoef je nog niet eens van
een trap te vallen om gauw beneden te zijn. Maar.... ik ben nog boven!
Vale.
12-8. De Rozelaere.
Beste Wim, Denk je een heerlijken Augustusavond, met een prachtigen
zonsondergang! De populieren in den tuin, glanzend groen, rijzend uit een meer van
brandend goud-oranje. En het kantelend kantwerk van de berken, week doorlicht
van zacht saumon, en nòg hooger, de lucht uitdroomend in zoet verdoezeld rose en
paarlemoer.
En dan tusschen de boomen een weggetje, héél smal, waarin nevelblauw en
geheimzinnige stilte. Dat weggetje zijn Antoinette en ik samen gegaan, zwijgend,
terwijl vóór ons de lucht stierf in haar laatste, oud-ivoren doodstinten.
En wij liepen maar, liepen maar, uren en uren, en héél de avond hing weeldezwaar
vòl verwachting. Dat kòn ik niet breken.... Ik kòn niet nemen met een ruwe, begeerige
hand. Het zou komen uit den volmaakt heiligen nacht, vanzelf, zooals àlles in het
leven ons opwacht aan het pad, waarlangs wij gaan.... Héél in de verte zuchtte een
trein weg, en nòg weer later loeide een koe, een rustig en gedragen geluid in de late
stilte.
Van de weilanden liepen we naar het dennenbosch, waar de lauwe geur van de
naalden hing, na véél zon. Daar doorhéén rook ik den heerlijken geur van Antoinettes
parfum, dat ze nog nooit had durven gebruiken bij de anderen, want je begrijpt dat
parfums uit den Booze zijn! Waarom, weten ze zelf niet goed, geloof ik. Ze zullen
misschien vinden, dat odeur gekunsteld is! Of dat het misschien bij een coquette
vrouw hoort. Bovendien is het iets, wat zich op den voorgrond dringt! (Herinner je
de gobelins!). Maar i k vond het heerlijk, dien kunstmatigen geur, dien geur, dien ik
nóóit aan een bloem heb geroken, maar zooals misschien ergens, diep in de
oerbosschen, in al haar verschrikkelijk-sensueelschoon een fantastisch-ingewikkelde,
en tóch zoo n a t u u r l i j k e orchidée geurt! Mij maakte het vòl goed geloof aan
levensmooi. Onze mooiste sentimenten danken we niet altijd aan het
eenvoudig-bescheidene!
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Bij iederen stap zag ik naast me het pauwblauwe soepel-zijden japonnetje bewegen,
en langs den rand tegen den blankblooten hals lagen drie prachtige crême rozen, en
onder de japon uit kwam soms even een goudleeren dansschoentje. Heerlijke
blijdschap van een vrouw, die móói wil zijn, mooi om aan de wereld iets te toonen
van haar eigen geluk, om naar buiten iets te geven van het feestdag-gevoel, dat in
haar is. Dàt is fijn voor mij, dat is waarlijk, waarachtig fijn. De i m p u l s i e van het
zich-tooien! Niet een bruid, die weken van te voren het voorgeschre-
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ven witte toilet bestelt, maar het meisje, dat op een verzwegen avond van haar leven,
háár geluksavond, spontaan de feestelijkste van haar kleeren naar buiten draagt in
de stilte van de bosschen, om móói te zijn, n i e t voor de menschen, die in hun eigen
alledaagsheid zoo verre van haar afstaan in háár uren van totáál geloof, maar om
móói te zijn voor de natuur, die altijd begrijpt.
Zoo vierden wij beiden, zonder woorden, dit groote feest, onzen waren bruilofstdag,
waarin geen stoornis kwam, en àl wat goed in ons was naar elkaar toeging en zich
verbond voor allen tijd.
Toen wij lang hadden geloopen, hebben we gerust op een omgehakten boomstam,
terwijl de maan vol aan den hemel stond, als een glanzend blanke vrucht.
En ik heb mijn hand op haar hoofd gelegd, en zij heeft haar hoofd tegen mijn
schouder laten leunen, en zóó zonder woorden, is er toen gezegd àlles, wat er te
zeggen wàs. En laat in den nacht zijn we weergekeerd naar huis, stil en gelukzalig,
vòl goed vertrouwen en rustige zekerheid.
De volgende week zal ik hier vandaan, bij jullie brengen, de ernstige, maar levensblije,
spiritueele, de èchte vrouw; de eenig waarlijk natuurlijk-fijne, tusschen àl deze ‘fijne’
menschen.
Frans.
Antwerpen, October 1917.

Bedwelming,
door E.H. Teissen.
Nu slapen gaan, en aan niets meer denken. Vast slapen en niet droomen.
Alles wat in 't begin van den avond schrijnde en brandde is weg nu. Ik kan 't niet
meer bereiken, ik kan het niet meer vinden bij een vluchtig terugvoelen. En dieper
teruggaan wil ik niet, want misschien zoù ik 't vinden....
Ik ben verdoofd, verdoft, ik heb me bedwelmd aan wijn en aan kussen.
En al wat er brandde en schrijnde in 't begin van den avond, al wat er scherps en
kervends was tusschen mijn lief en mij, 't is diep en vèr weg, 't is als begraven onder
een peluw van bedwelming. En toch was 't zoo hevig, zoo heftig opstandig, zoo
schreeuwend-wild, wat er in mij gierde in 't begin van den avond.
Het gierde van miskenning en wild-verzet, het gierde als van haat.
Ik wist niet, dat ik zóó hevig tègen mijn liefste lief voelen kon, dat ik als een
vreemde vijand hem hàten kon, haten om wat hij miskent in mij, om wat hij niet acht
meer dan àl het andere in zijn leven.
Diep in mijzelf verborgen heb ik die gierende gevoelens gedragen, diep, diep
weggeborgen.
En toch heb ik ze niet gehéél kunnen verbergen.
Hij heeft me gevraagd, waarom ik zoo stil was, en hij heeft geraden naar de oorzaak,
voorzichtig, tastend geraden, maar dat wat het was, heeft hij niet genoemd.
Toen is langzamerhand het besef in mij gekomen, het verstandelijke klare besef,
dat mijn heftige opstand geen reden van bestaan had, omdat mijn liefste immers niet
bleek te wéten, waarméé hij me gekwetst kon hebben. En dat koele, zuivere besef
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drong op mijn heftigheden in, en wilde ze neer drukken. Maar 't was geen
overwinning, het erge, het essentieele blééf, bleef tòch.
En met zoete, tastende woorden vroeg mijn lief me naar de reden van mijn stil-zijn,
en vroeg vergeving voor wat ‘het’ niet was.
En zijn zachte oogen keken bezorgd in
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mijn strakke gezicht, en zijn zachte handen hielden de mijne.
Toen zijn we vastomklemmend neergevallen op den divan, en hebben in
smartelijke, vaste zoenen onze ellende geuit.
Achter zijn hoofd om heb ik mijn tranen weggeveegd, want hij mocht niet zien,
dat ik schreide, hij mocht niet weten, dat het zóó erg was, waarom ik stil was
geworden.
In vaste omklemming hebben we elkaar gezoend, gezoend.... en zijn zachte teedere
woorden smolten al het harde in me weg. Het liefst had ik, zoo tegen hem aan, in
tranen al mijn ellende laten vervloeien, maar hij mòcht het niet weten, hoe erg het
was....
We hebben elkaar zoo vast, zoo vast gezoend, dicht tegen elkaar gedrukt.... Tot
zijn zoenen en zijn woorden al het harde heftige versmolten hadden.
....En toen hebben we wijn gedronken, wijn, wijn.... en we hebben gelachen, en
gekheid gemaakt en gepraat, alsof er niets daarvóór geweest was.
We hebben ouden Bourgogne-wijn gedronken, zware, zachte, die ons bedwelmde,
onmerkbaar, die ons verdoofde en verdofte zonder dat we 't wisten.
We wisten niet, dat het door den wijn kwam, maar alles werd weer goed....
Alles is weer goed nu. En ik weet niet meer, wàt er precies gebeurd is in 't begin
van den avond. Ik weet dit alleen, dat toen mijn lief weg ging van mij, ik hem noode
liet gaan, en 't weer wist, weer héél zeker wist, dat hij mijn aller-allerliefste is, mijn
liefste lief, en dat ik hem niet zou kùnnen missen, dat hij mij noodig is als 't leven
zelf.
En ik denk nu, dat ik in 't begin van den avond misschien wat overspannen ben
geweest, wat extra-nerveus, om mij zóó ellendig te voelen, over iets wat mijn lief
zelfs niet ráden kon, over iets wat hij mij wel heel onbewust heeft aangedaan. Hij
heeft het niet bedoeld, mij pijn te doen, want hoe lief was hij in zijn tastend, zijn
voorzichtig raden, en in het vragen om vergeving voor wat ‘het’ niet was.
Ik moet wat overspannen zijn geweest, zeg ik tegen mezelf.
En verder wil ik niet denken; verder wil ik me niet gaan terugvoelen in wat er
gebeurd is in het begin van den avond.... Als ik het eens terugvond....
Ik wil nu gaan slapen, zonder droomen, en aan niets, niets meer denken dan aan
al het heel zachte en heel teedere van mijn liefste lief.
Ik wil nu gaan slapen, nog bedwelmd van wijn en van zoenen....
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Sonnetten,
door Hélène Swarth.
Dorpsweg.
Het stofblond wegje, waar de linden bloeien,
Verboscht alree van dorrepsstraat tot laan.
Vogels en kindren zijn al slapen gaan.
In 't verre weiland loeien droef de koeien.
Een meisje in 't blauw komt in haar tuintje staan,
Om ridderspore' en rozen te besproeien.
Het water vonkt, de gouden ruitjes gloeien.
Er waait een geur van linden, roze' en graan.
Door 't gele mul gaan houtbeladen karren,
Vanwaar het woud van starre zwarte sparren
Mysterievol sluit àf den horizon.
Een hobo zingt in éen der lage huizen
En mengt zijn lied in 't zachte lindesuizen.
In 't woud van sparren daalt de roode zon.
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Zaaier.
De zaaier stapt door 't bruine land en laat
In alle voren, die als monden zijn,
De zaden reegnen als een blonde wijn,
Een offerwijn, waar de aard voor opengaat.
Wijd waait het zaad gelijk een sproeifontein,
Waar 't strooit zijn hand, op tragen plecht'gen maat.
En 't lijkt mij meer dan zeegnend korenzaad:
't Lijkt zaad van zon, in goud van zonneschijn.
Weldra zal rijzen uit den donkren grond
Het ritslend graan, eerst groen, dan zonneblond.
Dan komt de maaier, in het morgenrood,
En velt die weelde voor den menschenmond.
En 't graan, als Christus, die zijn liefde bood,
Door eigen dood wordt levengevend brood.
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Dorpsstraatje.
De lucht is loom in 't zonnig dorrepsstraatje.
Een orgel deunt, een meisje danst, vol zwier.
Een blonde vrouw bewondert: - ‘Krek een plaatje!’
En werpt haar kersen toe voor bellensier.
Aan 't hegje leunt de buurvrouw, om een praatje;
Haar bladgroen deurtje liet zij op een kier.
Zij knikt en lacht naar 't blozend blij gelaatje.
De lucht is zoet van hageroze en vlier.
't Wordt tijd voor school, maar 't kind wil enkel hooren
Die vlugge wijs, bekorend wonderbaar.
Het blauwe haarlint, als een bloem in 't koren,
Danst vroolijk mee in 't waaiend gele haar.
De roode kersen benglen haar langs de ooren,
Als roode mondjes zoenen zij elkaar.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

282

Binnenhuisje.
Grootmoeken leest met bevend prevelmondje,
Eén bruinen vinger op het gele blad.
Bij 't boek, op tafel, zit de zwarte kat
En laat zich aaien door het jongste blondje.
Op 't roze-ombloeid kozijn, van spelen mat,
Omzoemd van vliegen, slaapt een zandgeel hondje.
Een linde in bloei sluit áf het horizontje
En zaait haar schaduw over gras en pad.
Een hommel zoekt in rozen tijdverdrijfje
En gonst en bromt vol zoeten honigroes.
En lenig recht haar rank fluweelen lijfje,
Van welbehagen spinnend, zwarte poes,
Strekt uit haar klauwtje naar een zonneschijfje
En snoept wat melk uit blondje's volle kroes.
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Kroniek.
Boekbespreking.
J. Eilkema de Roo, De weg van Paul de Raet, Tweede Boek: Naar de
Bronnen van het Inzicht, Amsterdam, H.J.W. Becht, 1918.
‘Met zijn tweede boek intusschen kan hij nog heel wat herstellen, misschien zelfs
nog van een en ander, dat tot zoover gezien onnoodig, bizar of al te verzonnen lijkt,
het goed recht, de reden van bestaan, op aannemelijke wijze aantoonen. Ik hoop het
van harte en het zal mij een vreugde zijn het hier te verkonden.’
Aldus besloot ik (in Elsevier's van Januari 1918) mijn recensie van Eilkema de
Roo's roman I n d e M a a l s t r o o m d e r O n b e w u s t h e i d , zijnde D e We g
v a n P a u l d e R a e t , eerste boek. Doch de vreugde, waarvan ik in dat laatste
zinnetje sprak, werd mij niet beschoren. Integendeel, dit tweede boek, het is mij in
bijna ieder opzicht een teleurstelling geweest, een achteruitgang gebleken. Gedurende
de lezing heb ik het zelfs een paar malen verdrietig opzij geschoven en mij
voorgenomen er maar liever in het geheel niets van te verkonden - wie dwong mij,
nietwaar? Dat ik er, desondanks, telkens weer naar greep, dat ik er nu ten slotte toch
iets over schrijven ga, het ligt helaas niet aan innigheid van belangstelling in de
romanpersonen en hun ontwikkeling, in het boek als kunstwerk, het komt alleen door
mijn respect voor den ernst, de wils- en werkkracht van den auteur.
Ik wil hem geven wat hem van mij toekomt.
Want ja, ondanks zijn falen als romanschrijver, zijn noodlottige ontoereikendheid,
iemand die respect afdwingt is Eilkema de Roo zonder twijfel. Een boek als dit zijn
We g v a n P a u l d e R a e t te ondernemen en in een paar jaar geheel af te schrijven
- het is waarlijk geen kleinigheid. Welk een toewijding is er voor noodig, welk een
opoffering van rust, ontspanning, genot, welk een bergenverzettend geloof in de
eigen geroepenheid, welk een taaie energie en onafleidbare aandachtsbepaling - om
te zwijgen van hetgeen louter gave is: de intelligentie, de vinding, het begrip. Een
boek als dit met een zucht en een schouderophalen voorbij te gaan zou niet te pas
komen. Hoe betrekkelijk kort is het trouwens nog maar geleden, dat mijn
scherpzinnige collega Frans Coenen, in zijn groene weekblad, wees op Frits Hopman
en J. Eilkema de Roo, als op de éénige hollandsche romanciers van wie voor de
naaste toekomst iets viel te verwachten!
In b i j n a ieder opzicht, schreef ik, is dit tweede boek van Eilkema's grooten roman
mij een teleurstelling geworden en een achteruitgang gebleken. Laat ik vooral niet
verzuimen het hierbij te voegen: in één of twee opzichten vind ik, integendeel, dat
de auteur zich, gedurende het schrijven van dit enorme werk, stelselmatig heeft
verbeterd. Zijn tweede boek mist bijna geheel de bizarre, kinderachtig-pralende,
noorschmooidoenerige romantiek van het eerste. De waarschuwing bij de put - de
stem van zuster Veronica, die toch niet haar eigen, lijfelijke stem blijkt geweest te
zijn - dat onopgeloste raadsel bleef, voor zoover ik mij herinner, het eenige trekje
van dien aard in dit lijvige vervolgdeel. Een serieus romanmotief heeft de schrijver
trouwens niet getracht van dat mystiekerigheidje te maken. En zie, ook in zijn
natuurbeschrijvingen heeft Eilkema de Roo zich, vergeleken bij zijn vorige prestatie,
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lijke evolutie die hij te verhalen had - te verhalen zonder meer!
Ware dit nu ook maar geschied! Hadden wij nu maar in plaats van de buitensporige
of symbolieke avonturen en de al te krullerig savante beschrijvingen, iets werkelijk
bewogens en innigs, iets zuivers en essentieels van den mensch en kunstenaar Eilkema
de Roo gekregen, iets echts van zijn persoonlijkheid - immers het eenige, het
allereenigste dat ons interesseert bij het lezen van een kunstwerk. Maar neen!
Beweringen en vertoogen, kwasi heel diepzinnig, preeken en moralisaties van
meerendeels niet zeer belangwekkende, immers niet sterk voor ons levende
romanfiguren, wijdloopige dialogen zonder gemoedsklank, zonder één eigenlijke
s t e m , ziedaar het dorre en duffe, het wrevelig makende, waarmede wij het moeten
doen, wel ongeveer dit gehecle dikke en zwaarwichtige boek door. Zoodat wij ten
slotte zelfs het kleine beetje (overigens ook al niet zeer noodwendige) hevige
dramatiek - dat van de aandeelhoudersvergadering en dat van den moord aan het slot
- als een verademing verwelkomen. Overigens, oef!.... Neen, als wij dan met alle
geweld de moralisatie, de preek, in den roman weer zullen moeten dulden - dan
alsjeblieft de preek ‘en action,’ het goede en het afschrikkende voorbeeld, de beloonde
deugd en de gestrafte misdaad, en niet maar zoo rauwelijk, zoo realistisch in den
allerslechtsten zin van dat veelmisbruikte woord: de preek van dominee of pastoor
als ware die gestenografeerd in de kerk of overgeschreven uit een grijsgekaft
bundeltje.... brr! De preeken en vermaningen van Eilkema's nieuwe boek, zij hebben
zonder twijfel iets ten zeerste waarschijnlijks, misschien zelfs authentieks, wie weet!....
Maar overigens zijn ze.... nu ja, het hooge woord moet er uit: van een verkillende
ontroeringloosheid, en allerafgrijselijkst vervelend!
Er bestaan van die dingen, welke men - misschien wel bij alle kunstbeschouwing,
maar zeker bij die van litteratuur - nooit genoeg kan herhalen. Het werk van een
recensent trouwens, hoe afwisselend het u moge lijken, het is tenslotte niets dan
herhalen, altijd maar weer hetzelfde zeggen, naar aanleiding van telkens iets anders:
altijd maar weer hetzelfde, want, ja, de quintessence, dat waar het op aankomt, is
immers zoo dood-eenvoudig!
Vooruit dus maar weer....
Een goed boek heeft een ziel, evenals een mensch. Een ziel, dat is een geestelijke
essentie, een waarheid. Iemand z'n ziel, dat is: de waarheid van dien iemand. De ziel
nu van een goed boek is eigenlijk precies hetzelfde als de ziel van zijn schrijver. Niet
een afdruk, niet een spiegel, niet iets dat er op lijkt, neen, h e t z e l f d e . De ziel van
een goed boek is de waarheid van den mensch die dat boek schreef. Natuurlijk niet
de volmaakte of volledige waarheid. Die bestaat nu eenmaal niet. Maar toch: de
waarheid, de herkenbare echtheid, dat wat wij de menschelijkheid noemen,
Wanneer wij het nu lezen, dat goede boek, wanneer wij het goéd lezen, diep
aandachtig, overgegeven, met ons geheele wezen - en zoo behooren wij te lezen,
altijd - o, dan meenen wij schrander op te merken allerlei hoedanigheden en fouten,
allerlei eigenaardigs van stijl en zeggingswijze - en dat doen wij dan waarschijnlijk
ook wel - maar wat wij stellig aldóór doen, wat wij niet na kunnen laten te doen,
omdat het vanzelf geschiedt, dat is: de ziel van dat boek leeren kennen, die te
ondervinden en te beoordeelen, te kwalificeeren en te rubriceeren. Op tallooze en
ondefinieerbare wijzen deelt zich die ziel aan ons mede. Daar zijn niet alleen de
woorden, de bewogen woorden, en hun val, de zinformatie, daar is ook de toon, daar
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echt mensch en met dien mensch praten, over dingen die hem ter harte gaan het liefst,
maar soms ook wel over dingen die hem niet, of amper, ter harte gaan. Een werkelijke
persoonlijkheid uit zich voortdurend en ondanks zichzelve - zij kan het niet laten en wij die haar bijwonen, wij kunnen niet laten haar te ondervinden, genietend of
weerstrevend, dat doet er niet toe; ook in het weerstreven trouwens is genot.
Welnu, of wij, wij allen, gij onlitteraire lezer, en ik in de litteratuur bruingebakken
recensent, of wij allen een boek ‘mooi’ vinden of niet, of het ons iets doet of niet,
dat hangt alléén af van de kwaliteit der persoonlijkheid die dat boek maakte, en van
de sterkere of zwakkere mate waarin zich die persoonlijkheid door zijn werk
manifesteert. Evenals ons gevoel voor een levend mensch, met wien wij in gezelschap
zijn, alléén afhangt van zijn soort, zijn kwaliteit (hierbij vooral niet aan erkende
deugden denken!) en van de mate zijner levensintensiteit. Wanneer een edel mensch
talent heeft, dan kan hij een edel boek schrijven. Dat edele boek zullen wij dan ‘mooi’
noemen. Wanneer een edel mensch géén of niet voldoende talent heeft, kan hij een
vervelend boek schrijven - jazelfs een boek dat ons aandoet als valsch, gemaakt,
prutserig - al kunnen wij lang niet allen met juistheid zeggen ‘waar het 'em in zit.’
Nu is het natuurlijk zéér moeilijk - zoo niet onmogelijk - uit een boek, dat ons verveelt,
of dat ons aandoet als opgesmukt, onecht, onoprecht, comedianterig, te concludeeren:
deze schrijver is een edel mensch doch hij heeft geen of te weinig talent. Zoo weet
ook ik - uit dezen We g v a n P a u l d e R a e t , deze twee dikke deelen - niet of
Eilkema de Roo een edel mensch is. Ook geenszins het tegendeel, dat spreekt, dunkt
me, van zelf. Lang niet de eerste de beste is hij, dat heb ik wel gemerkt. Een ernstig
man, een die lang over het leven heeft nagedacht, zich van allerlei rekenschap
gegeven, maar verder.... ik weet het niet! De diepzinnige redeneeringen zijner
personen zeggen mij hieromtrent niets. Deze schrijver heeft n.l. verzuimd ons zijn
innigheid, zijn ziel, zijn waarheid, in dit zijn boek mee te deelen. Ik zal niet zoover
gaan te zeggen dat zijn werk heelemaal geen ziel heeft - dit zou ten slotte toch ook
een overschatting mijner eigen ontvankelijkheid kunnen bewijzen! - maar wel dat
het dan een zwakke, een flauwe, een bijna weggeredeneerde ziel moet zijn. Anders
had ik haar zéker gemerkt. Wanneer ik Eilkema's bladzijden omsla, de een na de
ander, en ze lees, al die woorden, al die zinnen.... en nog eens woorden en zinnen en
uitroepen.... dan komt er een hongerig verlangen in mij op en ik zou hem willen
vragen: och toe, zèg het nu eindelijk eens, wat ben je voor iemand? Toe, trek die
plooilooze pandjesjas nu eindelijk eens uit en laat ook eens toe dat er wat plooien
komen in je gezicht. Wij weten het nu wel dat je een keurig fijne mijnheer bent.
Word nu eens gemoedelijk, of liever: méér en beter dan gemoedelijk, word toch
eindelijk eens intiem, innig, waar! Zeg ons eens iets van je eigenlijkste, je diepste
zelf, je warmste verlangen, je liefste illusie! Je moogt er gerust objectief bij blijven,
wij zullen het toch wel merken....
Maar ja, dan krijg je den indruk, dat Eilkema hautain en vormelijk glimlacht en
hoofsch antwoordt, een beetje verwonderd over, een beetje minachtend dat wat hij
bij ons misschien wel voor burgerlijke opdringerigheid aanziet: Hoort ge dan niet
dat ik aldoor praat en mijn menschen laat praten, zinrijke dingen zeggen; wat wilt u
dan nog meer?.... Ja, altijd als je Eilkema eens iets innigs zou willen vragen, antwoordt
hij met sierlijke volzinnen, hoffelijke glimlachjes.... maar neen-neen, toch niet écht
smaakvol, niet bóven het gentlemanlike uit!
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een boek als dit, een boek dat toch zoo vreeslijk goed bedoeld is, en zoo ernstig en
lang en wèl doordacht. Waar het zweet van den arbeid en het stof van de wegen aan
kleeft (maar geen hartebloed en geen tranen). Merkt gij dan niet, zoo zal Eilkema
ons ten slotte toornig willen vragen, hoe in al dat praten, dat redeneeren, dat preeken
van mijn personen, mijn eigen twijfelingen, mijn angsten, mijn vereeringen en
bewonderingen, mijn innerlijke evoluties zijn verwerkt? Ja-ja, dat merken wij wel,
maar wij willen ze niet verwerkt en ver-praat, wij willen ze echt, wij willen ze in
hun staat van verlangen, van bewogenheid. Wij willen, neen, wij willen u niet hooren
redeneeren, ook niet met u zelf, wij willen u hooren juichen en klagen, zingen en
vertellen, misschien wel het allerliefst willen wij u hooren vertellen, maar dan op
een toon, zooals gij het misschien toch wel eens deed aan het bed van uw kind, en
toen gij wist door niemand anders beluisterd te kunnen worden, - wij willen, wij
snakken naar uw oprechtheid, uw innigheid, uw menschelijkheid! Doe wèg dat
masker! Geef ons u zelf! Geniet voor ons, lijd voor ons, en doe ons deelen in uw
genot en uw lijden. O! ge moogt het binnenskamers doen, wij zouden pijnlijk vinden
het bij te wonen, maar geef ons de resultaten! Uw bezonken, uw beteugelde, uw
schoon-rhytmisch geworden ontroeringen.
Alleen een diep lijdende en diep genietende menschenziel, en die zich krachtig
uiten kan, alléén die interesseert ons. Zoolang gij ons enkel maar wat wilt voorpraten,
zoolang kunt ge wel thuis blijven, gerust!
Nogmaals, en volkomen oprecht, dit schrijven doet mij leed. Op aardig-naïeve wijze
- want ja, een enkele maal is Eilkema aardignaïef, en dat, nog altijd, doet mij hopen
voor zijn toekomst - heeft deze schrijver getoond aan mijn woorden te hechten. In
zijn boek komt een romanschrijver voor, zekere De Rijck. En in op één na het laatste
hoofdstuk (bl. 301) lezen wij het volgende:
‘De Rijck haalde diep adem: ‘Ja - nu is 't af.... Op dat eene hoofdstuk na,
misschien.... Hoe 't ten slotte geworden is, als kunstwerk - ik weet 't niet. Ik vrees....
De recensenten zal 't niet behagen!’ Hij glimlachte ‘Er wordt veel in beschouwd,
gepraat, gepluisd; litterair is 't, geloof ik, niet al te zeer.... En o, gruwel (dit méént
De Rijck weer niet! H.R.) de romantiek ervan! Maar - ja, als 't nu enkele menschen
wat brengt, laat anderen dan maar betere boeken schrijven. Ik heb tenminste getracht
iets van mijn tijd te begrijpen, van zijn rampzalige dwalingen, zijn treurige
verscheurdheden.... Ik heb de maalstroom der onbewustheid niet onbewogen
aangezien, er in meegeleden, gepoogd iets te doen....’
Deze laatste zinnetjes, lezer, gij kunt ze ook achter in het boek vinden, onder de
advertenties n.l. en als citaat uit mijn recensie van ‘De Maalstroom der Onbewustheid.’
Ik gaf er mijn waardeering voor schrijvers streven mee te kennen. En de schrijver
gaf blijk daaraan te hechten. Moge hij dan nu ééns-en-vooral verstaan, dat waardeering
voor een geestelijk streven niet hetzelfde is als bewondering van geboden schoonheid,
dat dus hetgeen hij als lof aanvaardde (en terecht) een lof was van den mensch, niet
van den kunstenaar, en dat, volgens mij, een romanschrijver geen ander doel mag
hebben dan schoonheid scheppen, geen andere voldoening dan dát gedaan te hebben
- zij het desnoods slechts voor enkelen!.... Want ja, schoonheid is een subjectief
begrip, schoonheid is niets dan een heerlijke persoonlijke ondervinding, en wij
recensenten.... och, wij zijn ook maar menschen!
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wordt. Grijp eens in eigen boezem. Maar grijp diep en stevig!
H.R.
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P.H. v. Moerkerken. De Gedachte der Tijden: Het Nieuwe Jeruzalem,
Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, het jaartal ontbreekt*).
Wel een treffende tegenstelling met Eilkema de Roo's roman, dit nieuwe verhaal van
P.H. van Moerkerken. Een historische roman, zoo ‘objectief’ mogelijk verteld, en
‘realistisch,’ évenzeer trouwens als ‘romantisch!’ Daarbij, ja waarachtig, er wordt
óók in gepreekt - niet door den schrijver, wel te verstaan, maar eveneens door zijn
personen. En ondanks dat alles: hoe klinkt uit iedere pagina de bewogen stem van
den schrijver op, hoezeer blijven wij in contact met hem, hoezeer genieten wij de
warmte zijner persoonlijkheid.
Het is een prachtig plan waaraan dit boek reeds een begin van uitvoering heeft
gegeven. En waarom - sinds er in dit eerste deeltje zelf van ‘De Gedachte der Tijden’
niets over te vinden is - waarom zou ik hier de woorden niet weergeven waarmee
Van Moerkerkens uitgevers ons (in een nieuwen catalogus) van dit plan vertellen?
‘D e G e d a c h t e d e r T i j d e n ’ is de algemeene titel eener reeks romans,
waarschijnlijk een zeven à achttal, waarin de schrijver zich voorstelt het streven der
menschen naar eenheid-van-maatschappij, organisatie-van-den-staat, welvaart,
vreedzamen arbeid, kortom naar vrijheid en geluk, in verschillende tijdperken der
nieuwe geschiedenis af te beelden.
‘Het eerste deel, H e t N i e u w e J e r u z a l e m , speelt in den tijd der
Wederdoopersberoeringen in Holland (1534 en 1535) toen velen van de verarmde
volksmassa hun heil zochten in het geloof aan de spoedige komst van het Godsrijk
op aarde.
‘De volgende deelen - geen ‘vervolgen’ in den gewonen zin, daar elk werk een
eigen geheel zal vormen - zullen de ontwikkeling van dit streven, dier tijdengedachte
- onbewust in de stervelingen levend als vaag, hoewel soms hartstochtelijk gevoeld
verlangen - trachten te toonen, van het eind der Middeleeuwen af (de kenteringsjaren
in het begin der XVIe eeuw) tot in onzen eigen tijd. De plaats der handeling zal
grootendeels in ons vaderland zijn, dat, het moge dan enkel in de eerste helft van
den tachtigjarigen oorlog een leidende rol hebben gespeeld, toch de groote bewegingen
van volken- en klassestrijd mede heeft ervaren.
‘Men stelle zich echter geen dogmatisch ontwikkeld plan voor, dat de grondslag
zou zijn van deze reeks verhalen. Didaktiek, tendenz, moet naar de meening van den
schrijver tot wetenschappelijke of moraliseerende werken beperkt blijven; de taak
van den roman zij het geven van beelden uit menschenleven en maatschappij van
verleden en heden, - van het verleden niet als verheerlijke (irreëel- en romantisch
geziene) tegenstelling tot een gaarne-ontvluchtheden, maar als een realiteit die vergaan
is, doch die wij beschouwen kunnen met denzelfden blik van liefde, afkeer of spot
jegens het veel-zijdig menschenleven, als waarmede wij onzen eigen tijd waarnemen
en trachten te begrijpen: tot het moderne realisme, zonder “romantiek” in den
“historischen” roman.’
Het zou mij niet verwonderen dezen laatsten volzin binnenkort in Charivarius' rubriek
- n.l. onder het hoofd: ons gedachtenstreepje - terug te vinden. Het is met dat laatste
‘tot’ niet geheel in den haak. Doch de bedoeling is duidelijk, de gedachte begroeten
*) Het jaartal, dat zal men zeker weer pas in het volgende boek kunnen vinden en dan niet óp,
maar tegenover den titel! Koppigheid!
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wij met instemming. Geen ten denz, geen didactiek - bilde Künstler! Het doet goed,
in deze tijden van groeiende zucht naar moralisatie en ethiek in den roman, het hier
weer eens duidelijk uitgesproken te vinden: ‘de taak van den roman zij het geven
van beelden uit menschen-
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leven en maatschapij van verleden en heden.’ Dat deze beelden, door een kunstenaar
gegeven, nooit nuchtere of al te ‘academische’ afbeeldingen zullen zijn, maar altijd
in de eerste plaats: middel tot uiting van hetgeen leeft in des kunstenaars ziel, spreekt
van zelf. Ook Van Moerkerken heeft zich niet, als een wetenschappelijk
historieschrijver, voorgenomen nu eens kilweg en precies te gaan beschrijven hoe
de wereld er uitzag, hoe het er toeging, in de jaren 1534 en 1535. Het was omdat hij
iets te zeggen had, gepassioneerd te zeggen, iets bewogens over de tijden van zijn
belangstelling, dat hij zijn beelden schiep.
Ik heb mij vroeger wel cens nieuwsgierig getoond naar de wijze waarop deze,
thans al tamelijk vruchtbaar te noemen schrijver de verschillende zielsneigingen, die
in zijn werkaan den dag kwamen, tot onderlinge wisselwerking en harmonie zou
brengen. Tot nog toe ontbrak er gewoonlijk wel iets aan die harmonie, kregen wij
óf de poëtischromantischen, zacht-dwependen Van Moerkerken óf den fijnen
satyricus, die aan Anatole France herinnerde, en ook wel eens een dooreenmenging
van deze beide karakters, die niet bepaald harmonisch aandeed. Welnu, in dit zijn
nieuwe boekje blijkt de harmonie bereikt. De romantiek is krachtiger, forscher,
realistischer geworden, de satyre is nog even fijn, maar heeft haar scherpte, die wel
eens wat al te koel aandeed, verloren.
Luister hoe van Moerkerken thans spreekt over een rijken Amsterdamschen
koopman uit die dagen der wederdoopers, waarin - zooals de uitgevers zeggen - dit
‘deeltje speelt.’
(bl. 93) ‘Zijn woning stond aan de Kalverstraat, benoorden de Heilige Stede. Een
oude steen in de gemetselde onderpui toont d e n G u l d e n B o n g e r t : drie
appelboompjes, verguld op groenen grond. Daarboven, rustend op eikenhouten
dragers met figuurtjes van gekleurde meerminnen, was over de ganse gevelbreedte
de reeks der zes zaalvensters, gescheiden door pilasters die den houten bovenbouw
torsten. Heer Gijsbert was een der rijkste en dus meest geachte poorters. In de tijden
van vrije vaart, tusschen de oorlogen door, voeren voor hem alleen een dertigtal
hulken en koggen over Noord- en Oostzee, zout halend uit de Baai van Bretagne,
hout en graan van de verre kusten van Oostland. Vaak waren er gevallen in de macht
van rovers en vijanden; maar de hoge prijzen die hij kon maken als de oorlog allen
aanvoer belemmerde en zijn pakhuizen aan Amstel en buitenkant nog vol lagen,
vereffenden op wonderlijke wijze zijn verlies. De deuren dier hechtgesloten
stapelplaatsen gingen niet open, vóór de nooddruft van stad en platteland de schone
vergoeding ruim kon schenken.
‘De vrome koopman herkende hierin een wijze beschikking der Voorzienigheid.
Hij was dertig jaar, in het tiende dezer nieuwe eeuw, toen zijn vrouw stierf en hem
achterliet met een enig kind, een dochter. Korten tijd daarna, verzelschapt van enkele
voorname stadgenoten, was hij overzee getogen om het Graf van onzen Heiland te
bezoeken en handelsvriendschappen te vestigen in de groote havensteden der
Middellandse Zee en aan de Franse kust van den Oceaan. Eenmaal weergekeerd
binnen de muren zijner stad werd hij Jerusalemsheer, lid der ridderlijke broederschap
van den Heiligen lande. Op Palmzondag trok hij met onzen Heer God op den houten
ezel van de Heilige Stede naar de Nieuwe Kerk.’
Dit eerste boekje van de serie ‘De Gedachte der Tijden’ is er een om blij mee te
zijn. Het doet ons verlangen naar de verdere. Gelukt het Van Moerkerken ook daarin
op zoo objectieve, zoo ingehouden en toch zoo warm-vertellende wijze, en met deze
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zelfde eenheid van toon, een beeld te geven van de revolutionaire bewegingen die
zich ook ten onzent openbaarden, dan zal hij onze litteratuur met een zeer belangrijk
werk verrijkt hebben.
H.R.
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F. Lugt. Het redderen van den Nationalen Kunstboedel. Amsterdam, P.N.
van Kampen & Zn. Oct. 1918.
In vroeger tijden zou men een geschrift als dit, dat tamelijk agressief is, een pamphlet
genoemd hebben; het is een brochure, die niet slechts toestanden, maar ook stelsels
bespreekt en afkeurt, en in die stelsels ook wel personen.
Onze musea, die den ‘nationalen kunstboedel’ herbergen, zijn bijna geen van alle
naar eenig beginsel geordend. Zij hebben verzamelingen ten geschenke gekregen,
onder soms belemmerende voorwaarden, zij hebben wel eenige groepen werken die
aanspraak maken op een kunst- of cultuur-historische volledigheid, ook dingen die
louter uit een oogpunt van ‘geschiedenis’ in engeren (en verouderden) zin van belang,
en ook voorwerpen die louter curiosa zijn.
Door het aangroeien van den inhoud, die nooit afneemt, werd menig museum te
klein, en wij hebben het al meer dan eens moeten beleven, dat wanstaltige uitbouwsels
moesten verrijzen, terwijl alle musea kelders en zolders bezitten, waar allerlei
ondergebracht is dat niemand ooit te zien krijgt. De ééne onderdirecteur tracht bij
zijn organisatie het ééne systeem in toepassing te brengen, een tweede het andere.
Nu eens (en nu is sprake van de organisators, die consequent een beginsel doorvoeren)
is vooral op de geschiedenis (die, waarvan ik sprak) gelet, dan weer op het
kunsthistorisch instructieve, een enkel maal is meer aan een gemakkelijk overzicht
gedacht voor den leek, of wordt de inrichting dienstbaar gemaakt aan het
kunstonderwijs. Meestal is echter geen bepaald systeem, of zijn alle systemen door
elkaar gevolgd, en vrijwel in geen enkel geval is gedacht aan het scheppen, uit de
schatten van schoonheid, die de verzamelingen bieden, van kleine werelden van
schoonheid. Aan het wekken van een groote, verheffende kunstgenieting. Zoo zijn
de musea labyrinthen geworden, vol met groote moeite door concentreeren te
ontdekken schoonheden, waarin de beste wegwijzer het zoeken nauwelijks kan
vergemakkelijken.
Reeds vroeger zijn voor de oplossing van het museum-probleem wenken gegeven.
Schifting der collecties, was één voorstel, dat veel beloofde. Richt historische musea
in en loos daarheen alles wat geen kunst is. Breng eenheid in de opleiding der
directeuren, door kunsthistorische leerstoelen te stichten was een ander. Laat een
museum een leermiddel worden voor kunstenaars en kunstkenners, was het beginsel
dat aan de hand werd gedaan. Een rapport van den Nederlandschen Oudheidkundigen
Bond, saamgesteld door een zestal autoriteiten op kunsthistorisch gebied, een vrij
langademig en niet zeer kernachtig geschrift, maakte deze conclusies vrijwel tot de
hare Een nog grootere commissie (te groot om veel zakelijks uit te richten) is nu
benoemd om de zaak te onderzoeken.
De heer Frits Lugt maakt geen deel uit van deze commissie, wat jammer is. Heeft
hij het door zijn overmoedige woorden verbruid?
In allen gevalle zal men kennis dienen te nemen van zijn betoog, en rekening
moeten houden met de opmerkingen die hij gemaakt heeft, en die levenskwesties
raken.
Zoo heeft hij een ernstig en overtuigend pleidooi gegeven voor de z.g. gemengde
opstelling, waarbij meubelen, beelden, schilderijen, voorwerpen, stoffen elkaar
steunen om een sfeer te wekken, die een indruk van schoonheid oproept. Zoo heeft
hij, in zijn pittig, hier en daar geestig betoog, gewaarschuwd tegen het geloof in een
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alleen zaligmakende wetenschappelijke opleiding. Zoo heeft hij vrij afdoende
aangetoond, dat men door het stichten van bij uitnemendheid ‘historische’ musea
doode dingen zou maken die geen belangstelling zouden wekken dan bij verdorde
specialisten. En eindelijk heeft hij getracht, de zaak van de kunst in wijder zin te
doen behartigen door er aan te herinneren, dat een museum er in de eerste plaats is
om de schoonheid tot gemeengoed te maken.
C.V.
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S. Moulijn, De Lithografische Prentkunst. Maatij. voor goede en goedkoope
lectuur, Amsterdam 1918.
De reeks artikelen door Moulijn indertijd voor ‘Oude Kunst’ geschreven en daarin
verschenen, zijn thans, hier en daar aangevuld, in de serie ‘Handboekje elck 't beste,’
als: De lithografische prentkunst, uitgekomen. De titel zou misschien iets anders
hebben kunnen luiden, daar de heer Moulijn alleen de g e s c h i e d e n i s der lithografie
in binnen- en buitenland behandelt, en de techniek of liever de technieken, indien
wij de uitvindingshistorie van Senefelder niet mederekenen, geheel buiten
beschouwing laat.

TH. VAN HOYTEMA. LITHO, CACTUS.

Mogelijk komt de heer Moulijn hier later nog wel eens toe, wat voor een kenner
der steendruktechniek als hij is zeker ook wel zijn aantrekkelijken kant zal hebben.
Thans bepaalt hij zich, zooals gezegd, tot de historie, en op aangename,
onderhoudende wijze vertelt hij ons ten deele aan de hand van Carl Wagner's in 1914
verschenen ‘Alois Senefelder sein Leben und Wirken,’ de velerlei lotgevallen van
den uitvinder, vanaf het waschlijstje, dat hij voor zijn moeder bij gebrek aan papier
met vette inkt op steen schreef, tot zijn benoeming als Königl. Inspector der
Lithographie en het verschijnen in 1818 van zijn leerboek, waarin hij alle manieren
om de steen te bewerken beschreef.
Na aan den vader de eer bewezen te hebben, die hem toekomt, gaat Moulijn de
historie der nakomelingschap in Nederland, Duitschland, Frankrijk en Engeland na.
Met zeer gedocumenteerde bijzonderheden, waartoe hem de uitvoerige studie van
Dr. Jan Veth, neergelegd in deel IV der: Vervielfältigende Kunst der Gegenwart,
‘Die Lithographie van ihrer Erfindung bis zur Gegenwart’ ten dienste stond, bespreekt
de heer Moulijn de eerste proeven van steendruk-kunst bij ons te lande, die echter
uit kunst oogpunt beschouwd, weinig aantrekkelijks hebben, om daarna te komen
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tot de beide eerste kunstenaars die waarlijk als steenteekenaars van belang geacht
kunnen worden, Ch. Rochussen en Aug. Allebé.
Langzamerhand komt er onder de kunstenaars grootere belangstelling voor de
steendrukkunst. De etsclub wordt opgericht. Veth vangt de portret-serie in het
Weekblad aan, Bauer maakt zijn Kroniekplaten, v. Hoytema zijn vogelboeken en
losse litho's, en zoo zouden wij voort kunnen gaan, en de reeks Nerderlandsche
artiesten, die soms een enkele, dikwijls meerdere litho's ge-
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maakt hebben, kunnen volgen. Voor wie in latere jaren eens over lithografeerende
kunstenaars bijzonderheden wil weten, bevatten deze bladzijden van den heer Moulijn
zeer nauwkeurige gegevens. Op Holland volgt Duitschland, waar na Menzel,
kunstenaars als Klinger, Thoma, Lieberman, Greiner, Orlik, Käthe Kollwitz
vermelding verdienen.
Frankrijk heeft een bloeitijd der lithografie gekend in de jaren omstreeks 1830,
wij herinneren dan aan Daumier, Gavarni, Devéria, Raffet, Vernet en zooveel andere;
Terwijl omstreeks 1880 weer een nieuwe schare kunstenaars, als Cherèt, Ibels,
Willete, Th. Steinlen, Toulouse Lautrec, Léandre, Rivière de bestaanbaarheid der
steendruk als persoonlijke kunstuiting bewijzen.

CH. LÉANDRE. LITHO VOOR L'ENFANT PRODIGUE.

In Engeland zijn het mannen als Whistler, Pennell, Shannon, Copley, e.a. die toon
aangevende prenten gemaakt hebben.
Ten slotte nog een enkele behartigingswaarde opmerking, die, al onderschrijven
wij haar niet ten volle, wij hier toch even willen laten volgen.
‘Vooral in kleurendruk hebben de vaklithographen veel te leeren van hen die in
vrijheid geoefend werden; nu nog wordt veelal als hoogste lof van een kleurenlitho
gezegd dat ze op een olie of waterverf schilderij gelijkt; men zal echter moeten leeren
inzien, dat het niet het doel der lithografie is, andere kunsten te imiteeren. De
lithografie heeft haar eigen eischen, zij staat naast andere kunstprocedé's als
gelijkgerechtigde, niet als dienstbare.’
Aan deze zeer zeker juiste opvatting zouden wij echter nog willen toevoegen, dat
niet alleen de vaklithografen hun eigen vak beter moeten leeren begrijpen en
waardeeren, maar ook de kunstenaars. Niet lang geleden toch zag ik op een
steendrukkerij een groot affiche in bewerking naar een aquarel van een zeer vlot en
vaardig teekenend en schilderend kunstenaar. Aan decoratieve eischen was hierbij
echter niet gedacht, evenmin aan eischen van vakkundigen aard.
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Het was een reuze-aquarel met al de eigenaardigheden en toevalligheden, van het
penseel en de verf. En deze aquarel moest geïmiteerd worden op steen, in opdracht
van een commissie die haar had laten maken.
Het werd een zeer tijdroovend gepruts maar.... à qui la faute?
***
De vaklithografen, zeker zij hebben veel misdaan en doen dit nog dagelijks - maar
de kunstenaars die voor reproductie werken?
R.W.P. JR.
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Leo Gestel in den Hollandschen kunstenaarskring te Amsterdam.
Het is een der belangwekkendste dingen, om den ontwikkelingsgang van een
kunstenaar te beschouwen en diens gestadigen groei mee te beleven; in dat leven de
opeenvolging der perioden te onderkennen en het wonder zich te zien voltrekken,
dat de kunstenaarsziel is. Bij elk kunstenaar zien wij dien merkwaardigen opbloei
van het scheppingsvermogen, meestal niet geleidelijk, zooals in de natuur, maar met
trillingen en schokken, stroomingen en tegenstroomingen. En altijd is die opbloei
onbegrijpelijk, omdat hij de uiting is van iets, dat boven de menschen staat. De
periodenbouw, welke wij bij vele kunstenaars zich zien voltooien, is deze, dat wij
den kunstenaar gestadig bezig zien om het eene na het andere element in zijn werk
te volmaken, zooveel mogelijk met behoud van de resultaten van vroegeren arbeid.
Na ingespannen zoeken slaagt hij er in, een der vele elementen, waaruit een kunstwerk
kan bestaan, tot zoo volmaakt mogelijke uiting te brengen; de werken, die hij dan
schept, zullen gedurende een zekeren tijd eenzelfden stempel van dit resultaat dragen;
zij zullen een e e n h e i d vormen, doordat met een zekere eenzijdigheid één element
op den voorgrond is gebracht, en andere ter zijde zijn geschoven. Maar reeds als de
kunstenaar deze werken schept, voelt hij het tekort, en dat gevoel wordt gestadig
scherper, totdat het hem te sterk wordt om in de gevolgde richting door te gaan; een
nieuwe wending treedt in. Een periode van hernieuwd zoeken volgt en daarin bezint
hij zich om aan te vullen, wat er te weinig was, met behoud van het reeds verkregene.
In zulk een tijdvak vergewist hij zich soms opnieuw van de vormen en kleuren in de
natuur om hem heen, waaruit hij schept: eeuwige bron van alle kunst. Hoe meer hij
bij dit zoeken de natuur zelf bestudeert en zich rekenschap geeft van haar uiterlijke
verschijning, des te minder is er ruimte voor de ziel zelve des kunstenaars. Doch het
is een noodzakelijke laving, en, met frissche sappen gesterkt, stijgt die ziel hooger:
een nieuwe wending kenteekent zich en weer wordt werk geschapen, dat een eenheid
vormt, van hooger waarde echter dan de vorige, want een nieuw element is er naast
het oude in verwerkt.
Zoo ging het ook bij Gestel. Zijn laatste periode van eenheid was de Spaansche;
in dit Mallorcaansche werk was zijn streven om het vierhoekig vlak redelijker,
harmonischer te vullen en aan het verloop van kleurvakken, behalve een toonaard,
ook een rhythmiek te geven. Hoe hij daarin is geslaagd, moge blijken uit de twee
kleine stukken in het Rijks-Museum (Nos. 979a, 979b).
Na Gestel's Spaanschen tijd is hij gaan zoeken naar meer diepte en volmaakter
kleur en daarbij heeft hij zich geduldig gezet aan hernieuwde aanschouwing der
natuur. Met dit in de gedachte moet men den arbeid beschouwen, nu in den
Hollandschen Kunstenaarskring tentoongesteld. Nooit heeft Gestel zich met
oppervlakkige resultaten tevreden gesteld, en hoe hard hij werkt, blijkt weer eens uit
deze groote inzending, in twee zalen ondergebracht, en afkomstig uit de jaren 1916,
1917 en 1918.
Zij, die een aanknoopingspunt zoeken aan Gestel's arbeid vóór die jaren, zullen
met blijdschap enkele Mallorcaansche stalen hier zien; zoo een Haven (Nr. 151),
krijtteekening, en hetzelfde gegeven in aquarel (Nr. 148). Hoe goed accentueeren de
kantige segmenten de driftige bedrijvigheid, de wriemeling van achterdekken met
visschers, masten, ra's en puntige zeilen. Een fraaie teekening is ook ‘De Baai van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

Palma’ (Nr. 188); om het groote ronde watervlak ligt het rotsige land met boomen
en huizen; een der meest typische stalen
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van Gestel's eigenaardigen, doch steeds weer bekorenden vormbouw.
Het meeste, wat hier hangt, zijn stillevens van bloemen, met vruchten en een enkele
pot of een Oostersch beeldje er tusschen, aquarellen; krijt- of sepia-teekeningen.
Bijzonder trof mij Nr. 192, een groote aquarel van heerlijke kleur en de rustige,
gedistingeerde beweging eener kakemono, waarin enkele verspreid-afhangende roode
tulpen een droomerige rhythmiek geven. Teer en innig zijn de blanke bloemen van
de aquarel Nr. 172 en in Nr. 193 zien we het streven naar een overwogen verdeeling
van kleuraccenten. Mooi is ook de aquarel Nr. 195 (Stilleven met bloemen en
vruchten), warme mengeling van diepe blauwen en rooden, waarin een enkele roomige
bloem als een blank wonder vlekt. Van de krijtteekeningen denk ik aan de groote
rustige compositie Nr. 170 (Zonnebloemen) en eenige andere Zonnebloemen-studies.
Opmerkelijk zijn de landschappen. De ‘Boerderij’ (Nr. 143) is blijkbaar een
voorstudie voor de vollediger teekening in de collectie Boendermaker (Sted. Museum).
Van buitengewone kracht is de sepia-teekening ‘Onweersbui’ (Nr. 154): boven een
landschap, waarin alles de dreiging van den storm ondergaat, stapelt zich de geweldige
onweerswolk. Hetzelfde landschap geeft Nr. 155. Een teekening van rust en breedheid
is de ‘Boerderij met koeien’ Nr. 175) evenals Nr. 147; een paar huisjes met tuintjes,
waarover zich een boom welft. In deze teekeningen heeft Gestel schoone resultaten
bereikt, de donkere diepten zijn van bijzondere hoedanigheid.
Overigens treft in heel deze inzending van den rusteloozen zoeker en harden
werker, die Gestel is, de distinctie, welke al zijn arbeid eigen is, en die hem een
bijzondere plaats geeft onder degenen, die in deze trillende tijden van wording en
verwording de kunst een nieuwen inhoud trachten te geven.
J.S.

Mevrouw E. Adriani-Hovy bij Walrecht, Den Haag
Van het hier tentoongestelde werk van Mevr. Adriani, vormt het graphisch gedeelte
het leeuwenaandeel. Intusschen valt van dit graphisch werk juist weinig te zeggen,
terwijl men de enkele stalen van schilderwerk (meest: stillevens) zou kunnen
waardeeren, om de soms gevoelige compositie. Mevrouw Adriani's schilderijen zijn
echter nog niet genoeg ‘uit de verf’, en de vormgeving is nog te slap. Haar kleuren
zijn licht, doch niet helder genoeg.
Uit het teekenwerk dezer schilderes blijkt, dat zij nog geen eigen kijk op de natuur
heeft. Zij beeldt te trouwhartig af, weet in de weergave geen ordening te brengen.
Vandaar kan er van stijl bijkans geen sprake zijn.
Wellicht doet Mevr. Adriani er goed aan, den met het schilderen der stillevens
betreden weg verder te bewandelen. In dit werk is een element van stijl aanwezig,
dat tot een verdere ontwikkeling zou kunnen leiden. Eerst daarnà, wage zij zich aan
moeilijker opgaven.
H.V.

Zandleven bij Gerbrands te Utrecht.
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Onder de schilders van dezen tijd is Zandleven een figuur die op zich zelf staat. Hij
heeft ons iets eigens te zeggen op persoonlijke wijze, en 't is daardoor wellicht dat
zijn kunst, hoewel door enkelen bijzonder gewaardeerd, te weinig algemeen gevoeld
en begrepen wordt. Want, naar men geestelijk tot een oudere of jongere generatie
behoort, bewondert men de reeds voorbijgegane of de nieuwe kunstrichtingen, maar
slechts weinigen begrijpen den kunstenaar die in stilte buiten die richtingen zijn
levensaanschouwing op eigen manier in kunst uit, tenzij hij, - doch dit geldt alleen
van onzen anarchistischen tijd, - in zijn uitingen zéér extravagant is, en
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bewonderd wordt om zijn onbegrijpelijkheid. Maar daarheen reikt de eenvoudige,
oprechte Zandleven niet.
Zandleven is een schilder, die de natuur liefheeft, zich in haar verdiept, niet om
oogenblikkelijke effecten van atmosfeer of licht, maar om de bloemen, het bosch,
de paddestoelen enz. te geven, zooals ze, volgens hem, ‘zijn’. De bizonderheid van
zijn kunst bestaat echter daarin, dat hij, Zandleven, ze met zijn bizondere oogen, zijn
bizonderen geest, waarneemt. Die oogen hebben het vermogen tot een zeer intense
kleurwaarneming en onderscheiding van de fijnste kleurverschillen: in wat de leek
als algemeene tint ziet, neemt hij een samenspel van de meest verscheiden zuivere
kleuren waar. En zijn geest, die zich liefdevol in de natuur verdiept, vermag zich zoo
te concentreeren op het in rijkdom van kleuren levend aanschouwde beeld, dat hij
niet aflaat vóór hij het gegeven heeft als een rijker natuurwerkelijkheid.

ZANDLEVEN. BOSCHGEZICHT.

Wie met aandacht de schilderijen van Zandleven beziet, zal daardoor dan ook tot
een nieuwe aanschouwing van de bloemen, bosschen, binnenhuizen, stillevens,
kunnen komen, zooals ieder kunstenaar van beteekenis ons door middel van zijn
kunst zijn aanschouwingswijze kan doen deelen. Wie een najaarsbosch van Zandleven
zag en daarna buiten op de met bladeren bestrooide boschpaden wandelt, zal het
bosch rijker, kleuriger zien dan te voren. Als perzische tapijten ziet hij de grond met
mos en dorre bladeren, en de paddestoelen vertoonen een vroeger ongezienen
kleurenrijkdom. Doch behalve dat deze schilderijen ons een nieuwe aanschouwing
van de natuur kunnen geven, zijn ze ook op zichzelf in vorm en kleurensamenstel
dikwijls van bizondere schoonheid. En 't zal dit zijn wat ook een kunstenaar als
Lanooy er in aantrekt, wiens werk in kleursamenvoeging in veel opzichten met het
werk van Zandleven te vergelijken is, hetgeen uitkwam op de vorige tentoonstelling
bij Gerbrands, waar ze gezamelijk exposeerden, zooals ze ook te Amsterdam zullen
doen.
Op een bizondere eigen wijze heeft Zandleven zijn kleurindrukken verzichtbaard.
Beziet men de schilderijen van dichtbij, merkt men met welk een zekerheid elk
kleurvlekje of -kloddertje (meestal is de kleur dik opgedragen) is neergezet, hoe elke
streek daarin, dikwijls met 't achtereind van een kwast, elk lijntje, zijn bedoeling
heeft voor den vorm, voor de stofuitdrukking ook. Tusschen de kleuren zijn overal
open plekken doek gelaten waardoor er een harmonische samengloeiing plaats heeft
en de kleurverscheidenheid tot eenheid wordt.
Waar men oudere met nieuwe schilderijen van Zandleven vergelijkt, ziet men
daarin in verschillend opzicht ontwikkeling: het plezier van den schilder in de
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kleurenrijkdom was vroeger soms zoo groot, dat deze overheerschte en enkele
schilderijen iets onrustigs gaf. Dit verdween: terwijl de kleuren harmonieuser van
samenvoeging werden, zuiverder en met meer
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bewuste zekerheid neergezet, werd ook het geheel rustiger, eenvoudiger. Zelfs als
men uit de laatste jaren twee Boschgezichten vergelijkt (hetzelfde plekje beukenbosch,
't ééne 's avonds, 't andere 's morgens geschilderd) ziet men, hoe het laatste, in 1918
uitgevoerd, klaarder is, in de schaduwen vooral blanker, en de stemming rustiger.
Vergelijkt men met het oudste een ander nog ouder kijkje uit een beukenbosch van
een zes jaar geleden, dan ziet men daar de kleuren harder tegen elkaar, en er is minder
rust en eenheid.

ZANDLEVEN. ‘JAPANSCH EN CHINEESCH PORCELEIN’, STILLEVEN.

Eerst toen hij vermocht de vele kleuren tot eenheid te doen samenstemmen, kon
hij er aan denken binnenhuizen te schilderen. In de gedempte schaduw, zoowel als
in de zachte lichtglanzen die raam of deur binnenschuiven, in de grijze en witte
muren, de eenvoudige meubels, zag hij weer een rijkdom van kleuren, die hij zoo
harmoniseerde, dat ze op eenigen afstand als neutrale grijzen en bruinen en witten
samenklonken. Soms kwam dan bij die gedempte kleur een helderder blauw of rood
van kleederen, of een fel wit en blauw van porselein op een kast, maar dit verstoorde
de stille stemming niet.
***
In zijn stillevens en vazen met bloemen komen zijn beste kwaliteiten zeer zuiver tot
uiting. Met evenveel liefde beziet hij een eenvoudig mooi voorwerp als de dingen
uit de natuur. In zijn pas voltooid stilleven ‘Japansch en Chineesch porselein’ heeft
hij het meest bereikt. Het is een stilleven dat met de beste uit oude en nieuwe kunst
te vergelijken is, zoowel wat de schildering betreft als de compositie. De vazen zijn
geschilderd met groote gevoeligheid voor de schoonheid van den vorm, de bloemen
er op als achter 't email aangebracht, het priestertje van aardewerk met fijne expressie
en zorgvolle bewerking van elk onderdeel. Ondanks de zeer zorgvuldige afwerking,
bleef de breedheid van aanschouwing die we van zijn andere werken kennen. Ondanks
de stof-weergave geeft hij ons een indruk van iets dat boven de stoffelijkheid uitgaat.
Zoo zien we in Zandleven's werk steeds meer eenvoud en zekerheid, de bovenmatig
dikke verfklodders, zijn hem voor de expressie niet meer zoo noodig, alleen daar,
waar bijzondere lichtwerking vereischt wordt. Zoo exposeert hij uit den laatsten tijd
nog een landschap uit de omstreken van Rhenen, waarheen hij dezen zomer is
verhuisd: Op den voorgrond kleurig, vervagend naar den fijn geschilderden
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achtergrond. Wel anders dan de kleurige bosschen, en toch herkent men Zandleven
ook hier. En hoe we niet behoeven te vreezen dat zijn schilderwijs de frissche
spontaniteit zal gaan verliezen door dit fijner uitwerken, bewijst zijn pas zoo vlot
geschilderd ‘Dak en binnenplaats-muur met sneeuw’.
C.v.H.
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Tentoonstelling van werken der leden van de ver. tot bev. der grafische
kunst
Om niet bij het bestuur dezer illustere vereeniging den schijn te wekken, dat wij haar
jaartentoonstelling zouden negeeren, wil ik thans nog even deze expositie recht doen
wedervaren.
Helaas de omstandigheden beletten mij dit reeds in een vorige aflevering van dit
maandschrift te doen, maar, niet waar, de grafische kunst is meer dan een
eendagsvlieg, en de herinnering aan vele litho's, etsen en houtsneden is langer dan
de simpele duur van nauwelijks een maand.
Thans had de vereeniging een drietal buitenlanders uitgenoodigd, immers wij
mogen Paerels daar ook wel toerekenen, die met Degouve de Nuncques en Walter
Vaes tot de invité's behoorde. En nu viel het mij direct al op, vooral bij Paerels, dat
hier naast eenige etsen, teekeningen geëxposeerd waren en niet vóórteekening voor
grafisch werk, studies waaruit later een ets te voorschijn zou komen, maar notities
die m.i. meer naar schilderijen heen wezen. Dit nu lijkt me wel ietwat bedenkelijk
voor een vereeniging tot bevordering van Grafische kunst. Waarin onderscheidt zij
zich dan van een andere?
Wij willen ons hier thans niet verder in verdiepen maar constateerden alleen dit
feit. Van de invité's is ongetwijfeld Walter Vaes, die nu eens aan Ensor, Breughel of
een ander fantast herinnert, dan weer meer Vaes zelf is in zijn fijne stadsgezichten,
zeker wel de meest interessante. Degouve's werk, zoowel zijn litho als zijn
teekeningen, hebben een zekere beminnelijke droomerigheid, die haast meer zou
passen bij een landschap dan wel bij een achterburgwalletje met een nachtcafé'tje.
Paerels' etsjes van badende vrouwtjes zijn minder stevig en raak dan zijn
teekeningen. Hij wil daarin stemming geven, maar dit drukken zijn etslijnen niet uit,
zij vervagen slechts den vorm.
Het werk der leden geeft in de meeste gevallen weinig dat wij niet reeds gezien
of verwacht hadden. Het biedt zelden een verrassing. Slechts Van der Valks nieuwe
litho's zijn een heerlijke aanwinst voor de herlevende steendruk, zijn schelpen vooral.
Wat heeft deze voortreffelijke teekenaar en etser zich in betrekkelijk korten tijd doen
kennen als een steenteekenaar van wien wij ongetwijfeld nog prachtige dingen mogen
verwachten. Waar andere grafische kunstenaars, die reeds veel langer de etsnaald of
het lithografische krijt hanteerden, steeds dezelfde blijven, steeds even brave, en
zorgvuldige litho's of etsen maakten, waarin hoogstens het metier een beetje meer
tot verfijning kwam, daar geeft deze eeuwig jeugdige kunstenaar, werk van een
pittigheid, van een frischheid die opwekkend is.
Tot de nieuwe leden behoort, zoo ik mij niet vergis, Wenckebach wiens persoonlijke
houtsneden hier onlangs reeds besproken werden.
Ook Esser's en v.d. Stok's werk zagen wij meen ik hier voor het eerst. Van den
eene zijn het vooral de streng decoratieve houtsneden van religieuse tafereelen die
ons treffen; van den ander de zoo goede verdeeling van het wit en zwart, hetgeen bij
grafisch werk, wanneer tusschen- of bijgedrukte tinten vermeden worden, van zoo
groot belang is.
Wij willen nog even de zoo gave houtsneden van Mankes vermelden, de
haveningang, de smokkelaars en de begrafenis van Dirk Nijland, de inzending van
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Roland Holst, en de teekeningen van Wierink, als dingen die een aparte bekoring
voor ons hadden.
R.W.P. JR.
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[Nummer 5]

FERDINAND HODLER.

- ‘LE BANQUET DES GYMNASTES’ (KUNSTENAARSHUIS TE ZÜRICH).
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Ferdinand Hodler, 1853-1918,
door R.W.P. de Vries jr.
Comme les dieux antiques, il unit en lui des forces antagonistes, et en les
harmonisant il crée un nouvel équilibre. Il s'apparente, aux mosaïstes de
Saint Marc; il se rapproche de Giotto; mais les primitifs allemands ont le
droit de reconnaître en lui l'héritier de Dürer et d'Holbein’.
L. FLORENTIN.

FERDINAND HODLER.

Het is wel opmerkelijk hoe thans vooral, n.l. na zijn dood, Duitschland zoowel als
Zwitserland zich gerechtigd achten Hodler als een der hunnen te beschouwen, en de
kunsthistorikers meenen dat dit duidelijk moet zijn uit zijn werken. De één schrijft:
‘In allem übrigen freilich ist er so unfranzösich wie möglich, mag er auch das
Französische als Umgangssprache bei behalten haben. Seiner ganzen Rasse und Art
nach offenbart Hodler durchaus den germanischen Künstlertypus.... Er hat deshalb;
auszer in seiner Schweizer Heimat, in Deutschland und Deutsch-Osterreich weitaus
am meisten Verständnis und Anklang gefunden, während die Pariser ihn nach wie
vor als Fremdling “un peu barbare” empfinden.’ Trouwens: ‘Für uns bedeutet das
Schweizertum das Südlichste vom Deutschtum mit einem Einschlag von
Romanentum.’
Elders lezen wij: Die Seele des grossen Schweizers interessiert uns in dieser Zeit
ganz besonders, weil sie charakteristische Züge für die S c h w e i z e r s e e l e überhaupt
besitzt und uns ermöglicht, die Beziehung zwischen dem Schweizercharakter und
seiner Ausdruksweise in einer S c h w e i z e r i s c h n a t i o n a l e n k u l t u r zu erörtern.
Toen de oorlog uitbrak en Hodler, met Dalcroze o.a., een manifest onderteekende,
tegen de kunstverwoestingen in Frankrijk door Duitschland aangericht, werden beiden
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in den Duitschen ban gedaan. Met eenige vergevens gezindheid echter schreef de
Kunstchronik bij Hodler's dood: ‘Die Schweiz hat ihren grözsten Künstler verloren
und Deutschland trauert mit ihr an der Bahre eines Meisters, den es zu den Seinen
zählte. Es wäre vor dem Kriege eine Selbstverständlichkeit gewesen, dieses Wort
auszusprechen, aber man soll sich ebensowenig heute scheuen, es zu tun, wenn auch
durch eine unbedachte und längst bereute Geste
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Hodler selbst sich uns Deutsche entfremdet hat, und wenn auch der Schweizer anders
als früher, nachdem Krieg ihn zwang, seine Grenzen zu schlieszen, das eigene
Volkstum zu betonen liebt. Hodler war ein Schweizer, aber seine Kunst gehört,
trotzdem er in der Westschweiz lebte, die ihre Kulturellen Sympathien für Frankreich
oft und gern erklärt, in den weiteren Umkreis germanischen Lebensausdruks und
Formempfindens.’
Deze strijd om de g e e s t e l i j k e nationaliteit - want niet weg te cijferen valt, dat
hij in 1853 te Bern geboren werd en na eenige studiereizen in Spanje en Frankrijk
zich te Genève neerzette en daar gebleven is - deze strijd dan kan o.i. alleen waarde
hebben of van belang zijn voor den kunstvorscher die gaarne, langs en buiten het
kunstwerk om, wegen zoekt waarop hij zich meer vertrouwd gevoelt, dan op het pad
der schoonheid alleen.

FERDINAND HODLER. LE BûCHERON.

Als eenig excuus moge wellicht dienen, dat het niet de schoonheid is, die uit het
werk van Hodler direct tot ons spreekt, het is veeleer de kracht van de overtuiging,
die ons het eerst opvalt. Hodlers werk trouwens mist op het eerste gezicht het
aantrekkelijke, de devote bekoring die o.a. van Puvis de Chavannes' muurschilderingen
uitgaat, maar wie zijn schilderijen, zijn muurschilderingen meer dan oppervlakkig
beziet die zal begrijpen wat Hodler bedoelde, toen hij naar aanleiding eener opmerking
dat zijn schilderijen grof, ruw waren, ten antwoord gaf: ‘Ils parlent constamment de
ma rudesse.... ne s'apercoivent-ils donc pas que j'ai aussi un coté délicat qui se
découvre toujours et partout?’
En zien wij ‘L ' E l u ’, ‘L e D i a l o g u e i n t i m e ’, ‘L e P r i n t e m p s ’,
‘L ' E m o t i o n ’, ‘L ' H e u r e s a i n t e ’, of ‘L ' E n f a n t d a n s l e s f l e u r s ’, dan
ontdekken wij nog een geheel anderen kant aan het talent van dezen sterken,
overtuigden kunstenaar, die vóór alles zijn composities wist te doordringen van zijn
geest. De gedachte die van zijn werk uit moest gaan, en uitging, was voor hem de
hoofdzaak, en niet alleen in het onderwerp werd die gedachte neergelegd, uit het
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geheele schilderij weerspiegelde zij. In ‘L e s L a s d e v i v r e ,’ in de ‘A m e s
d é ç u e s ’ zijn het niet zoozeer die verschillende personen op zich zelf, hun houdingen
en de uitdrukking op hun gezichten, die ons zeggen dat deze mannen met het leven
hebben afgerekend; het is, en bovenal, de geheele indruk die dat schilderij maakt,
de sombere, droeve stemming die er van uitgaat. Zoo zijn ‘L e J o u r ’ en ‘L a N u i t ,’
dan ook verpersoonlijkingen van de gedachten aan het ontwaken, aan den nieuwen
dag, tegenover den nacht met zijn veelal duistere verschrikkingen. En zijn figuren
van slapende en ontwakende menschen in harmonische orde tot een vaste compositie

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

299
geschikt, zij dienen slechts om de grondgedachte te helpen opbouwen, om den indruk
van den dag en den nacht te versterken.
Zóó is Hodlers gansche werk. Naast het zeer persoonlijke in de groepeering zijner
figuren, naast de hem-eigene indeeling ervan op het vlak, is het 't karakter der dingen,
het meest kernachtige eener handeling, dat hij wil vasthouden en weergeven. Zijn
‘B û c h e r o n ’ o.a. is niet maar een willekeurige man die bezig is een boom te vellen,
het is geen anecdotisch geval; maar in de geheele actie van die figuur is h e t
h o u t h a k k e n geconcentreerd. De stand van de beenen, de houding van het hoofd,
de buiging van de armen die den bijl heffen, de lijn van het geheele lichaam, dit alles
bijeen, als het ware de samenvatting van verschillende standen die een houthakker
bij het vellen van een boom inneemt, is door Hodler tot één vasten vorm gebracht.
Daardoor zouden wij kunnen zeggen is zijn boomhakker, niet e e n houthakker, maar
d e houthakker.

FERDINAND HODLER. WILHELM TELL.

Hodler is begrijpelijkerwijs eerst langzamerhand tot deze typeering in zijn werk
gekomen, en uit het meermalen opnieuw behandelen van een zelfde onderwerp, als
o.a. ‘L ' E l u ’, ‘L ' H e u r e s a c r é e ’, ‘L ' E m o t i o n ’ zien wij telkens zijn zoeken
om vasteren, meer geconcentreerden vorm aan zijn gedachten te geven.
Als leerling van Barthélemy Menn, die weder een leerling was geweest van Ingres,
is er in zijn eerste werk een zeer groote voorliefde voor accurate teekening, voor
achevé merkbaar, en zelfs na zijn verblijf in Parijs, na zijn reis door Spanje heeft hij
nog niet geheel zich zelf, zijn eigen persoonlijkheid gevonden. Niet dat wij in zijn
werk, behalve wellicht iets van Holbein in ‘L ' E c o l i e r ’ uit 1875, eens andermans
directen invloed kunnen bespeuren of nagaan; trouwens Hodler zegt zelf: J'entends
la nature dans son ensemble, non pas un objet isolé pris à part.... dites seulement que
j'étais tout à fait épris de la substance de la nature.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

Wat de invloed van Holbein betreft, in ‘L'Ecolier’ (zijn broer Auguste) hiervan
was Hodler zich zelf zeer goed bewust. Hij hield van Holbein, voornamelijk om de
teekening; maar wat hij er in zag en navolgde, was méér dan den uiterlijken kant,
het was de groote waarde die deze oude meester aan het silhouet toekende, en die
de jonge Zwitzer óók zoo voelde.
Een overgang als het ware naar zijn later werk, hoewel het hier nog zeer ver vanaf
staat, is de in 1884 geschilderde ‘D i a l o g u e i n t i m e ’, een naakte jongeling die
de handen ten halve geheven in een bloeiend landschap staat. ‘C'est le soliloque d'un
homme, zegt Hodler, qui découvre tou-
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jours plus la nature et qui avance entre le désir et le bonheur, qui vit dans
l'enthousiasme.’

FERDINAND HODLER. AMES DEçUES.

Wat dit werk vooral zoo belangrijk maakt is niet alleen de plain-air-schildering
van den jongen, maar ook de decoratieve wijze waarop hier het landschap behandeld
is. Vóór dien tijd schilderde hij wel ook veel landschappen, maar op eene manier die
aan de school van Barbizon herinnert.
Toch was dit schilderij nog niet het begin van een nieuwe periode in Hodlers werk.
Wel had hij een neiging om zijn figuren groot en apart te behandelen, zoodat zij
geheel los stonden van den achtergrond, maar overigens wijzen zij nog niet op een
komenden stijl in zijn werk, doelen zij nog niet op de plaats die Hodler later in zal
nemen onder de kunstenaars van de negentiende eeuw.
Op een in 1887 ontstaan schilderij echter, ‘L ' E n f a n t d a n s l e s f l e u r s ’ zien
wij reeds een zekere nadering tot het zooveel latere ‘L ' E l u .’ Ook hier een
soortgelijke schikking van planten en bloemen naast de hoofdfiguur.
Dàn in 1890 maakt Hodler ‘L a N u i t ,’ en dit is een geheele overwinning op al
zijn vroeger werk. Hierin zien wij klaar en duidelijk reeds den muurschilder van ‘L e
D é p a r t d e s Vo l o n t a i r e s ’ van ‘L ' U n a n i m i t é .’ Vast, beslist, en overwogen
is de compositie dier verschillende liggende figuren. Al het kleine, het toevallige
heeft plaats gemaakt voor één groote hoofdgedachte, waartoe alle lijnen en kleuren
moeten samenwerken. De suggestie van den nacht, verkwikkend, maar ook benauwend
in angstigen droom, gaat van dit schilderij uit.
Op ‘L a N u i t ’ volgen dan, (men heeft dit weleens de sombere jaren van Hodler
genoemd) in 1891 en '92 ‘A m e s d é ç u e s ’ en ‘L e s L a s d e v i v r e ,’ sombere,
levensmoede gestalten die op een rij naast elkaar ineengedoken zitten. Naast de
ontzaglijke weemoed en gelatenheid die uit die schilderijen spreekt, treft ons de zoo
opvallende compositie. Niemand toch vóór Hodler zou een vijftal figuren in nagenoeg
dezelfde houdingen, met slechts een kleine wijziging, zóó tot een compositie
gegroepeerd hebben. Men zou gezocht hebben naar meer afwisseling in lijn, naar
een zwaartepunt; Hodler daarentegen vond het effect dat hij bereiken wilde in het
rythme, in het herhalen van den vorm, in wat hij parallelismus noemt. Hierin zag hij
het verband met de architectuur, het was de regelmaat, de herhaling waarbij echter
nog vrijheid genoeg gelaten werd tot tal van variaties. Want hoe oogenschijnlijk de
figuren van A m e s d é ç u e s twee aan twee hetzelfde zijn, toch verschillen zij in
menigte détails. Zij zijn slechts evenwichtig,
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het is een symmetrie van massa en niet van lijn; iedere figuur heeft iets persoonlijks,
al verdwijnt dit oogenschijnlijk, bij de beschouwing van het geheel.

FERDINAND HODLER. LA NUIT (MUSEUM TE BERN).

Dit rythme, dit parallelismus vinden wij telkenmale weer terug in zijn later werk.
Het is ook de regelmaat, door een kleine afwisseling ontdaan van hare eentonigheid,
die in ‘E u r y t h m i e ’ zoo sterk op den voorgrond treedt. Een vijftal lange in wit
gekleede figuren schrijdt langzaam voorwaarts, eerst twee, dan een, en daarop volgen
weer twee. Deze herhaling, deze terugkeer van de zelfde hoofdlijn in de figuren, zij
concentreert de aandacht op het geheel. ‘Sie verstärkt,’ zegt Arthur Weese, ‘die
Gründtendenz des Künstlers, nur den Gedanken, den Begriff, das allgemeine
Schicksal, die ewige Wiederkehr des immer gleichen Einzelfalles darzustellen. Und
wie er nicht das Erlebnis des Individuums beachtet, sondern nur das Gesetz, die
Ordnung der Dinge, die Notwendigkeit des Geschehens, so ist auch seine Dartstellung
von diesen Notwendigkeitswerten zu einem Ganzen zusammengeschlossen. Diese
Geschlossenheit und Notwendigkeitsbeziehung aller Teile zum Ganzen ist - die
Eurythmie.’
Dit beginsel stelde hem in staat weer het historie-schilderij te doen herleven, niet
als een episode uit de geschiedenis, maar als een groot algemeen begrip. Zóó heeft
hij in zijn W i l h e l m Te l l allerminst getracht een portret te geven, zelfs vermeed
hij een moment uit de geschiedenis van den held te kiezen. Hij gaf in den op ons
aankomenden man, met de geheven rechterhand en de boog in de linker, het beeld
van Tell, den bevrijder.
Zeker het sterkst komt het accentueeren van de lijn, om de gedachte te versterken,
tot uiting in ‘U n a n i m i t é ’ de muurschildering, die Hodler in 1913 voor het stadhuis
te Hannover voltooide. Duizenden figuren staan op het lange vlak gegroepeerd ter
weerszijden van een redenaar; en deze figuren heffen de hand en zweren den eed
van saamhorigheid.
Al worden wij in den beginne misschien afgeleid door de afzonderlijke figuren,
door de pathos van den redenaar, door een zekere eentonigheid, bij langer bezien
treft ons hier weer het vasthouden van Hodler aan de hoofdgedachte. Komen wij dan
ook eenmaal onder den indruk hiervan, dan vergeten wij de kleinigheden, wij zien
ze zelfs ternauwernood en slechts de eenstemmigheid van deze duizenden menschen,
uitgedrukt in de geheven handen, zij blijft ons bij. Dit beeld i s voor ons de
U n a n i m i t é en geen op zichzelfstaand geval meer.
Zóó heeft ook Hodler zijn ‘D é p a r t d e s Vo l o n t a i r e s ’ geschilderd voor de
universtiteit van Jena. Geen episode is het,
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geen genrebeeld waarbij aan een mogelijke waarschijnlijkheid gedacht kan worden,
maar een voorstelling die het grondprincipe, de kern van de zaak raakt. En Hodler
zocht dit niet in diepzinnige symboliek, maar in een klare voor iedereen begrijpelijke
samenvatting van het geval.

FERDINAND HODLER. EURYTHMIE (MUSEUM TE BERN).

Vooraan zien wij de studenten die vlug de soldatenjas aantrekken, hun paarden
bestijgen om op te kunnen rukken naar.... Parijs; en daarboven zijn reeds regimenten
geformeerd, die, wij zien hier weer de rythmiek en het parallelismus van Hodler, in
rustigen marsch opmarcheeren. De regelmaat van die bovenste groep vormt een zeer
goed en juist evenwicht tegenover de meerdere bewegelijkheid van het onderste
gedeelte der schildering, al vinden wij in de groepeering der paarden en figuren toch
weer de eurythmie en de massaverdeeling terug, die wij telkens in zijn latere werken
aantreffen.
Tot zijn meest bekende en ook kenmerkende schilderingen behoort ‘L a r e t r a i t e
d e M a r i g n a n ,’ de terugtocht der strijders. Hij die leefde in den tijd van bloei van
het impressionisme, maakte ook hier echter geen schilderij aan de werkelijkheid
verwant, maar hij transponeerde het onderwerp, behield er het essentieele van en
toonde dit in een voor ieder begrijpelijken vorm. Hij gaf, als zoodanig dan ook niet
de impressie van een geval, maar de expressie van de gedachte. Wij zouden Hodler
dan ook, en met reden een der eerste e x p r e s s i o n i s t e n kunnen noemen.
Aan zijn reeds genoemde historische schilderingen is in 1884 reeds de ‘B a n q u e t
d e s g y m n a s t e s ’ voorafgegaan, dat nog niet d i e geconcentreerde en geslotene
compositie heeft Van zijn latere werken en waaraan dan ook de poort boven den in
triomf rondgedragen overwinnaar schijnbaar een noodzakelijkheid is om de
groepeering bijeen te houden.
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FERDINAND HODLER. JEUNE VILLE AVEC DES FLEURS (KUNSTENAARSHUIS TE ZURICH).
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Na de sombere jaren, waarin ‘L e s A m e s d é ç u e s ’, ‘L a N u i t ’, ‘L e s L a s
d e v i v r e ’ ontstonden, kwamen er voor Hodler ook tijden van meer levensvreugd,
braken zonnige jaren aan.
C.A. Loosli zegt in een voorrede tot Hodlers' werk hierover: ‘Il apprend à connaître
et à approfondir l'amour; il se rend compte que l'amour, comme tout ce qui est de ce
monde, n'est qu'une suite ininterrompue de joies et de douleurs; et voilà qu'il traduit
cette révélation par l'eurythmie de la joie, par une série d'oeuvres dans lesquelles
tout son être et tous ses sens jubilent.’

FERDINAND HODLER. LA RETRAITE DE MARIGNAN. MUURSCHILDERING IN HET ZWITSERSCHE
RIJKSMUSEUM TE ZURICH.

Dàn zien wij zijn verheven werken als: ‘L e P r i n t e m p s ’, het ontwaken van de
jonge liefde, waarin de jongeling en het jonge meisje, zonder zich nog bewust te zijn
van hun liefde, voelen dat er verandering in hun leven gekomen is, en ‘L e J o u r ’
als een heerlijke tegenhanger van de sombere gedachten, die hem ‘L a N u i t ’ deed
scheppen. ‘L e J o u r ’, die groep van vijf figuren, ter weerszijden in analoge
houdingen, gegroepeerd om de jonge vrouw die de handen geheven, den nieuwen
dag voelt komen. Het is een symbool van het ontwaken dat door deze vrouwenfiguren
in hun verschillende bewegingen kenbaar is gemaakt. Bij het beschouwen mogen
wij bij een enkel détail blijven stilstaan, maar boven alles uit, zien wij weer de groote
lijn die in Hodlers werk het geheel beheerscht.
Zoo ook in ‘L ' E l u ’ waar zes engelenfiguren nagenoeg symmetrisch gegroepeerd
zijn om een midden figuurtje van een klein geknield kindje. De houding dier engelen,
de geaccentueerde lijn hunner gestalten, zij zijn voor Hodler noodig om zijn gedachte
zoo zuiver en diep mogelijk weer te geven. Zij versterken het beeld, dat hij door deze
‘uitverkorene’ heeft willen doen zien, de
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FERDINAND HODLER. L'ELU (FOLKWANG-MUSEUM TE HAGEN W.F.)
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groote sereniteit van dit teere kleine wezentje.

FERDINAND HODLER. LE JOUR (MUSEUM TE BERN).

FERDINAND HODLER. FIGUUR VOOR LE PRINTEMPS (LITHO).

Uit deze zelfde jaren dagteekenen ook ‘L ' E m o t i o n ’, ‘L ' H e u r e s a i n t e ’,
‘H e u r e s a c r é e ’, L ' A m o u r ’, ‘L e R e g a r d d a n s l ' i n f i n i ’, ‘J e u n e
h o m m e r e g a r d é p a r l a f e m m e ’ en vele anderen. Het zijn de groote eeuwige
waarheden van het leven die Hodler hier doorschouwd heeft en als geen ander tot
uiting gebracht.
De figuren in ‘L ' E m o t i o n ’, zij gaan alle naar één zelfde doel; wij zien het in
hun houdingen, die in hoofdlijnen het parallelisme vertoonen, wij zien het aan de
verschillende gelaatsuitdrukkingen, die toch alle datzelfde doelbewuste vertoonen.
De geheele indruk dien het schilderij geeft i s niet anders, slechts de oppervlakkige
beschouwer zou door de onderdeelen afgeleid kunnen worden.
In ‘L ' H e u r e s a i n t e ’ voelen wij die groote rust, die kalme stemming, die in
stille uren over ons kan komen. De vier figuren, lichtelijk naar elkander geneigd, zij
suggereeren door hun houdingen, door hun expressies die vredigheid en hoe-
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FERDINAND HODLER. LE DÉPART DES VOLONTAIRES D'JENA
UNIVERSITEIT TE JENA.

(1813). MUURSCHILDERING IN DE
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wel er van deze vrouwen zelf geen bepaalde bekoring uitgaat, doordringt ons toch
de blijde en vrome geest die Hodler bezielde, toen hij dit schilderij maakte.

FERDINAND HODLER. UNANIMITÉ (MUURSCHILDERING IN HET RAADHUIS TE HANNOVER).

Dr. Franz Servaes schrijft in een studie over Hodler: ‘Die Pracht der Erscheinungen,
zumal der beiden mittleren Figuren, gibt dem Bilde etwas Freudig-Imposantes - ein
Eindruck, der durch umrahmende Rosengewinde kräftig gesteigert wird.’
Hodlers figuren, inzonderheid zijn vrouwenfiguren, zij hebben bij de minnaars
van Rubens en Titiaan weinig genade kunnen vinden. Zelfs Sar Joseph Péladan
konden zij niet bekooren: ‘Habillées d'un sac’, schrijft hij, ‘les femmes d'Hodler n'ont
ni coquetterie, ni grâce, et si elles paraissent pures, ou du moins point sensuelles, ce
résultat devient négatif, faute de beauté.
‘Et puis, ces femmes sont toutes les mêmes dans un tableau et toujours la même
dans tous les tableaux. Il est facile de supposer que l'épouse du peintre a été l' unique
modèle, voilà qui est à la fois pratique et édifiant. L'applaudissement des pasteurs
accompagne cette méthode, mais le contemplateur y trouve un grand ennui. Il veut
de la variété et il a raison de la vouloir, surtout quand le modèle qu'on lui impose ne
réalise aucun type décisif.’
Maar zag Péladan dan niet, dat die vrouwenfiguren van Hodler in ‘L ' H e u r e
s a i n t e ’, in ‘L ' E m o t i o n ’, in ‘L e S o i r ’, t y p e n waren geworden, waarin de
kunstenaar den bouw, den gang, het innerlijke leven wilde uitdrukken. Het zijn geen
personen op zich zelf meer, nòch om hun zelfs wille geschilderd, geen portretten
maar monumentale figuren die zijn gedachten moesten dragen.
Zelfs als Hodler portretten schilderde in zijn lateren tijd is het ook het karakter
der personen, dat hem meer treft en boeit dan het uiterlijk. Het sterkst spreekt dit
zeker wel uit de vele suggestieve studies die hij in 1915 van een zieke, stervende
vrouw maakte. Het is ongetwijfeld een portret, maar méér dan dat is het een vrouw
die lijdt, die wij als het ware zien sterven. Het levensraadsel, waarvoor Hodler hier
geplaatst was, drong zich zóó aan hem op, dat wij heel dit mysterie voor ons zien.
Wij denken niet meer aan een portret, het beeld is geheel onpersoonlijk voor ons
geworden, slechts den naderenden dood zien wij.
Nog een enkel woord over Hodlers landschappen en zijn Zwitsersche meeren,
want ook hierin zag hij iets anders dan de paysagiste. Even grootsch als zijn figuren,
ontdaan van het bijkomstige, zag hij ook de natuur. Niet in lieflijke Zwitschersche
idyllen, maar in de groote lijnen van de bergen, van het water, van de wolken, vond
hij het meer van Genève, het meer van Thun terug. Ook in de kleur waren het de
groote tegenstellingen van de lucht tegen de bergen, van het water tegen het land dat
voor hem het essentieele was, en d a t
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wilde hij geven in zijn landschappen en in zijn Zwitzersche meeren, zooals hij het
in zijn figuren en zijn groote composities gedaan heeft.

FERDINAND HODLER. LE LAC DE THOUNE (MUSEUM TE BASEL).

Dit is het ook wat ons steeds boeit, wat ons aantrekt, wat ons sugerreert, ons ten
slotte niet meer loslaat. Zijn schilderijen, wij mogen door de kleur, door de détails
er in den beginne vreemd tegenover staan, langzamerhand komt de macht van Hodler
over ons, wij zien het echt menschelijke dat den kunstenaar bezielde, toen hij ‘L e s
A m e s d é ç u s ’ schilderde, wij deelen in zijn medelijden met die levensmoeden,
wij begrijpen zijn stemming in ‘L e P r i n t e m p s ’, in ‘L e J o u r ’, in ‘L ' H e u r e
s a i n t e ’ en ook, dat hij ons deze niet anders k o n doen medevoelen dan door de
kern zijner gedachten zóó uit te beelden als hij dit deed.
Hij die de menschelijke natuur, die de smart en de vreugde, de liefde en de wanhoop
zag als groote gebeurtenissen in het leven, hij m o e s t ze schilderen, niet a l s , of
o m het accidenteele geval maar-grootsch en klaar, eenvoudig in lijn en kleur opdat,
door de voorstelling heen, de innerlijke gedachte ons zou bereiken. En hierin is hij
voor hen, die meer dan oppervlakkig zijn werk beschouwen, zeer zeker geslaagd.
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Het artistieke kinderprentenboek in Nederland in den ouden tijd,
door J.D.C. van Dokkum.
(Slot).

KOPERGRAVURE VAN R. VINKELES, UIT ‘GEDICHTEN VOOR KINDEREN’, DOOR VROUWE K.W. BILDERDIJK.
HAARLEM, 1813.

Het is een zonderling verschijnsel, dat in dien tijd zelfs de zachte teedere
vrouwenstem, het geheim van den goeden kindertoon slechts zelden getroffen heeft,
en toch hebben ook toen reeds verscheiden begaafde vrouwen zich met het
vervaardigen van kinderboeken bezig gehouden Waarom hielp de geestigste en
natuurlijkste Hollandsche vrouw van de 18e eeuw, de onvergelijkelijke Betje Wolff,
haar niet eens een weinig op streek. Dat zij de weelde niet heeft gekend van het
moederschap is wellicht de reden geweest, dat zij het gebied der kinderlectuur heeft
gemeden, hoewel zij in haar ‘Proeve over de opvoeding’ eenige woorden van lof aan
van Alphens gedichtjes wijdde. Wie zag overigens met zoo scherpen, kritischen blik
als zij de gebreken en dwaasheden van haar tijd? Zeker niet de blinde dichteres
Petronella Moens (1762-1843), die de wereld, welke haar omgaf slechts vermoedde
door voelen en tasten, slechts opmaakte uit stemmen en geluiden, en wier kennis van
het menschelijk wezen er veelal eene was uit de tweede hand. Ook zij was een
vruchtbaar kinderschrijfster, en talrijke bundels heeft haar tastende en zoekende hand
aan de ‘lieve wichtjes’ voorgelegd. Reeds vroeg in haar jeugd moest zij de vroolijkheid
van het kinderspel ontbeeren, want een hevige aanval van pokken, die zij doorstond,
beroofde haar van 't gezicht, en zoo werd zij reeds jong geneigd tot ernstig peinzen
en bespiegelen Toch verneemt men bij deze merkwaardige vrouw soms te midden
van veel grootmenschelijke wijsheid opeens de klank der natuurlijke kinderstem:
Moeder! 'k heb de zon zoo lief,
Zie, zij doet zoo alles blinken,
'k Zag haar gister avond ook
Achter gindsche boomen zinken,
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Maar toen was zij schriklijk groot,
En als vuur zoo gloeiend rood
Moeder! Slaapt de zon bij nacht?
Zal ik achter gindsche boomen,
Dezen avond nu eens zien,
Hoe zij daar is neergekomen?
O! dat ik de lieve zon
Dan eens stil zien slapen kon!
Dit bekoorlijke gedichtje van ‘Pietje Moens’ is ontleend aan haar ‘Letter-Kransje
voor lieve en brave kinderen’ (1806)
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en het staat in deze omgeving niet geheel alleen, maar de wijze lessen, die aan de
kinderen worden uitgedeeld, houden in deze en in haar andere bundels (ik heb er
zeven voor mij liggen) toch de overhand. Pietje Moens, gelijk ze zich zelf noemt, is
als kinderdichteres een epigoon van Van Alphen, zij volgt hem soms van zeer nabij,
en zijn ‘Jantje, die pruimen hangen zag’ heeft in haar bundel tot pendant gekregen
‘Katootje, die een mand met appelen zag staan.’ Dat ook haar boeken in trek waren,
bewijzen de zorgvuldige en rijk geïllustreerde uitgaven. Meer nog dàn als dichteres
gaf zij als kinder-novelliste. Merkwaardig is het bundeltje, ‘Mevrouw Leliëndal en
hare kinderen,’ dat geïllustreerd is met mooie zwarte-kunst prentjes van H.P.
Oosterhuis en R. van der Meulen. Enkele bizonder goede plaatjes van A.I. Ruiterschild
en W. van Senus komen voor in haar novelle ‘De jonge Sofie,’ terwijl I. Smies en
W. van Senus zorgden voor den opschik der ‘Tweelingzusters’. Van wien de bizonder
aardige en origineele gekleurde prentjes in Engelschen trant zijn, die haar,
‘Letterlooveren’ versieren, wordt niet vermeld. De ruiter bij pag. 136 is een juweeltje
van vroeg 19e eeuwsche prentkunst. Men is geneigd, de arme blinde te beklagen,
dat zij de mooie illustraties, die haar geschriftjes verluchten, niet heeft kunnen
aanschouwen.

BOEKTITEL VOOR NOMMERKRANSJE VAN J.F.L. MÜLLER. AMSTERDAM, Z.J. (BEGIN

19DE EEUW).

Veel minder tot kinderzin geneigd dan zij is een andere kinderdichteres n.l.
Katharina Wilhelm. Schweickhart, Bilderdijks tweede gade. De persoonlijkheid van
haar beroemden echtgenoot was trouwens ook te zwaar, te patriarchaal, om haar te
vergunnen, zich aan dien druk te ontworstelen, en als vrouwen moeder, vroolijken
gevoelig met kinderen te babbelen.
Haar boekje ‘Gedichten voor kinderen’ (1813) ontleent, meen ik, zijn eenige
blijvende waarde aan de prentjes, die R. Vinkles er voor teekende en graveerde.
Vrouwe Bilderdijk is overigens de eenige
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kinderdichteres van naam bij wie geen duidelijke verwantschap met van Alphen valt
op te merken.
Hoort hier eens, lieve kindren.
Ik zal u iets vertellen,
Sprak onlangs Moeder Anna,
En ras liet elk zijn speelgoed
En mooije boekjens liggen.
Om stil naar haar te luistren.

ETSERS. AQUATINTA GRAVURE UIT ‘MUSEUM DER VOORNAAMSTE UITVINDINGEN’ (EINDE 18DE EEUW).

Deze regels zijn ontleend aan ‘Gedichtjens voor kinderen door F r a n c i j n t j e
d e B o e r , te Amsterdam bij G.J.A. Beijerinck,’ en men behoeft niet te vragen, of
deze beroemde auto-didacte, die algemeen bekend is als de ‘dienstmaagd-dichteres,’
de versjes van den ‘onnavolgbaren van Alphen’ (gelijk zij hem zelf in haar voorrede
noemt) op haar duimpje kende.

‘HET DEUGDZAAM KIND’ UIT ‘LETTERKRANSJE VOOR LIEVE EN BRAVE KINDEREN’, DOOR P. MOENS.
HAARLEM, 1806.
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Toch is er in haar bundel genoeg persoonlijks. Menigeen zal hier met sympathie
een tegenhanger aantreffen van Van Alphen.
Mijn vader, is mijn beste vrind -,
want Francijntje dicht:
Hoe lief heeft mij mijn moeder niet
En hoe bemin ik haar!
Ik heb menig kindje ontmoet, dat 't vader Hieronymus, ten kwade duidde, dat hij in
zijn gedichtjes ‘moeder’ vergeten had. De goede Fransje de Boer, de nederige Friesche
meid-huishoudster van den Heer S. Tuymelaer te Heerenveen, heeft dit verzuim van
haar voornamen collega-kinderdichter goed gemaakt. Ook dit boek is in al zijn
eenvoud en geringheid met zorg en smaak uitgegeven. J. van Meurs en D. Veelwaerd
zorgden voor goede illustraties, welke hun best doen op van Alphens prentjes te
gelijken, hoewel de fijnheid en distinctie, die het werk van den illustrator J. Buijs
onderscheiden, niet bereikt zijn.
Rondom de enkele kinderschrijvers van naam, welke ik hier de revue liet passeeren,
scharen zich een menigte mindere goden, en legio was het aantal geïllu-
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streerde boekjes, welke het licht zagen. Onder deze bevindt zich ook een bundeltje
gedichten van een Van Alphen de tweede, Mejuffrouw P.C. van Alphen, die (de
combinatie is merkwaardig genoeg) dit geschriftje opdraagt aan haar vriendin Mejuffr.
A.M. Moens. De koopers van dit bundeltje kregen een pseudo van Alphen en een
pseudo-Moens voor één geld. Het boekje droeg den misleidenden titel ‘Kleine
gedichten voor kinderen’ en werd door den uitgever van Vader Hieronymus J.G. van
Terveen in het licht gegeven. Vóór mij ligt de ‘derde verbeterde uitgave, met
gekleurde plaatjes.’ Het succes van dit werkje is dus blijkbaar niet onbelangrijk
geweest. Mogelijkheid om de honderden aardige en goede kinderprentenboekjes,
die ik aantrof, hier stuk voor stuk of groepsgewijze te doen paradeeren, zie ik niet.
Aan een loutere opsomming, zonder een enkel beschrijvend woord of toelichtend
prentje heeft niemand iets. Trouwens, mijn opstel mag niet in een bibliographie
ontaarden: het aantal der fraaie, oude Hollandsche kinderboekjes is groot, en als men
in aanmerking neemt, dat vele der boekjes die ik hier noemde, of niet noemde, meer
malen herdrukt werden, dan komt men tot de conclusie, dat de belangstelling er voor
na Van Alphens schitterend debuut een omvang heeft aangenomen, die vrijwel
gelijken tred houdt met de tegenwoordige kinderboeken-vraag, ofschoon dit
geschiedde onder veel moeilijker omstandigheden.

DE WASCH. UIT SOPHIA OVERVELD, DOOR C.W. SPIEKER, 2DE DRUK. HAARLEM,

1818.
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ILLUSTRATIE UIT ‘LETTER-LOOVEREN’, DOOR PETRONELLA MOENS. ZWOLLE,

1827.

Met een enkel vaststaand feit kan dit worden toegelicht. Uit een correspondentie
bleek mij namelijk, dat de Heer Auguste Clavareau, die de gedichtjes van Van Alphen
in het Fransch vertaalde, voor het copierecht dezer vertaling van den uitgever J.G.
van Terveen een honorarium ontving van f 800. -. We kunnen naar dit schrijversloon,
dat natuurlijk op de ondervinding berustte, eenigszins afmeten, wat het
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oorspronkelijk bundeltje den eigenaars moet hebben ingebracht.
Door deze zeer levendige belangstelling voor de fraaie en dure kinderboekjes bij
het publiek van het einde der 18e en het begin der 19e eeuw, wordt het ook
verklaarbaar, dat de boekhandel zich wagen kon aan de kostbare uitgave van
geïllustreerde kinder-tijdschriften. Ik heb er hier niet minder dan vier onder mijn
bereik, die in dezen tijd het licht zagen, fraai verlucht, met plaatjes van J. Buijs en
andere gerenommeerde kunstenaars, n.l. Weekblad voor kinderen (1798 enz.); De
vriend der jeugd (1792 enz.); Geschenk voor de jeugd; en De vriend der jeugd (1836
enz.).

DE WELKOME GAST. AQUATINTA GRAVURE NAAR TEEKENING VAN K.P. OOSTERHUIS, DOOR R. VAN
DER MEULEN. UIT ‘MEVROUW LELIËNDAL’, DOOR PETRONELLA MOENS. AMSTERDAM, 1830.

Ze hebben weinig gemeen met het meerendeel der kindertijdschriften, welke thans
verschijnen, maar bij al hun kleinheid en beknoptheid, is hun graphische kunstwaarde
vooral niet geringer, al mag men hen literair met onze tegenwoordige goede
kinderkranten en kinder-maandbladen niet gelijk stellen.
Maar dit bewijst te meer, dat het zwaartepunt der beweging voor het kinderboek
in de 18e eeuw ligt in de voortreffelijke wijze van illustreeren, die meer tot de kinderen
sprak, en ook in opvoedkundig opzicht meer nut stichtte, dan de preekerige wijsheid
van dichters en novellisten, die zelfs door den veel geroemden Van Alphen slechts
een enkele voorzichtige schrede in de goede richting is vooruitgebracht.
Tot een niet minder groote verdienste mag het hem echter worden aangerekend,
dat hij persoonlijk door een brillant voorbeeld de beweging voor het artistieke
kinderboek heeft in gang gebracht. In de voorrede van het eerste ‘Vervolg der kleine
gedigten voor kinderen’ (1778) schrijft hij: ‘I k had lang m i j n e gedagten laten
gaan, en zelfs eenige middelen aangewend, om eenige kunstplaatjes bij deze
kinderversjes te voegen, toen m i j de Hr. J. Allart, boekhandelaar te Amsterdam,
eenen weg aanwees, om daarin tot m i j n genoegen te slagen. De plaatjes zullen,
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onder m i j n opzigt, door den kunstschilder J. Buijs geteekend, en door de Heeren
Punt en Van der Meer gegraveerd worden.’
Het volstrekt persoonlijke in deze mededeeling wijst er ontwijfelbaar op, dat van
den schrijver zelf het iniatief tot het illustreeren is uitgegaan. En dit is een parel in
de kroon van dezen staatsmanwijsgeer-dichter, die vele anderen in glans overtreft.
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STAND VAN DE MAATSCH. TOT EXPLOITATIE VAN ZEEPFABRIEKEN TE UTRECHT. ONTWORPEN DOOR
VAN ANROOY

Kunst op de jaarbeurs,
door P. Zwart.
Het klinkt als een paradox: kunst op een Hollandsche jaarbeurs. Wij Hollanders zijn
van huis uit kaninefaten en door opvoeding krentenwegers. Aan 't opsporen van groot
wild hebben we ons hachje nooit gewaagd en 't krentenwegen hebben we met een
bewonderenswaardige zorgvuldigheid geoefend, gecultiveerd tot ons heele leven de
belangrijkheid van deze precieze verrichting verkreeg. Een groot gebaar? Kunst? Ai,
wat....!
Koopmanschap en kunst: als heterogene en onvereenigbare grootheden staan ze
in Holland tegenover elkaar. Indien ge daarvan nog niet overtuigd waart, dan zult ge
na het bezoeken van de Jaarbeurs eindelijk hebben moeten erkennen, dat er voor
optimisme geen plaats is. Ge zult er nauwelijks tien producten ontdekt hebben die
door kleur- en vormgeving, door verpakking of reclame een extra aantrekkelijkheid
meegekregen hadden. En dan de stands! De 6581 min eenige nerinkjes waren zóó
zonder eenig groot gebaar, zóó benepen dor of opgedirkt snoepwinkeltjesachtig
ingericht, dat de Noordermarkt er een stijlvolle, levensblije schoonheid bij is.
Inderdaad beschamend weinigen van de 6½ duizend inzenders schijnen in te zien
dat de qualiteit en uiterlijke verzorging van hun producten tot de uiterst belangrijke
factoren, die de verkoopswaarde bepalen, behooren. De wet van traagheid werkt
nergens zóó intensief als in Holland. Nadat jarenlang onze ambachts- en
nijverheidskunstenaars bijna vergeefs aandrongen op samenwerking met fabrikanten,
nadat in Duitschland en Oostenrijk de grootste on-
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dernemingen reeds langer dan een decennium het belang van deze samenwerking
erkenden en de artistieke krachten in den strijd voor verovering der wereldmarkt
mobiliseerden, is 't bedroevend te constateeren, dat zoo weinig Hollandsche zaken
de hulp van architecten of kunstnijveren inriepen, om door een extra aantrekkelijkheid
de verkoopswaarde hunner waren te verhoogen of een representatief milieu voor de
tentoongestelde producten te scheppen. Goed verzorgde stands waren ter Jaarbeurze
even zeldzaam te vinden als kaurie-schelpjes langs de kust van Guinea: nauwelijks
20 op 6500 inzendingen.

STAND VAN DE FIRMA C. BRUYNZEEL EN ZONEN, TE ROTTERDAM. ONTWORPEN DOOR P.J.C.
KLAARHAMER EN B. VAN DER LEK.

Ik zal deze niet allen bespreken. Enkelen waren te weinig karaktervol om
opmerkelijk te zijn; in anderen was het aparte karakter van een stand onjuist begrepen.
Een jaarbeursstand heeft een zeer bizonder wezen:
1e het feit van zijn tijdelijkheid moet duidelijk bewaard blijven.
2e hij moet achtergrond zijn voor de te exposeeren artikelen en mag geen
pretentieus doel in- en opzichzelf hebben.
3e hij moet voldoen aan de elementaire aan binnen-architectuur te stellen eischen.
4e zijn vormgeving moet uit het moderne tijdsbewustzijn geboren zijn (waarmee
alle oude, verouderde, en exotische, ondoorleefde, stijlreminiscenties gebannen zijn).
Binnen deze grenzen kan de kunstenaar heel den rijkdom van zijn persoonlijkheid
kleurig laten leven of.... van zijn scheppende armoe blijk geven. Want ook het in
extenso voldoen aan de zuiverst geformuleerde eischen kan slechts dàn tot een
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kunstwerk leiden, indien de levende, scheppende intuïtie van den kunstenaar de
motorische kracht vormt. Waar geen innerlijke rijkdom is, daar resulteert een tragische
armoede. Kunst komt van binnenuit, nimmer van buitenaf; de theorie kan hoogstens
de correctie zijn, nimmer het levende beginsel.
Het is niet overbodig dat hier nog weer eens in herinnering te brengen; want er
zijn in onze dagen van getheoretiseer, òòk op kunstgebied, eenige stroomingen te
ontdekken, die u nooden willen tot dansen om het doodgeboren kalf, dat echter
nimmer tot leven gewekt zal worden, ook niet door extatisch gedans. Ten slotte kan
een kunstwerk aan alle aesthetisch-analytische eischen voldoen en nochtans zielloos
zijn.
Het kan niet in mij opkomen alle belangrijke stands op de jaarbeurs uitvoerig te
bespreken. Ik zal slechts de typeerende aan een objectief kritische beschouwing
onderwerpen.
Een type, vooral door den binnen-architect De Koo consequent doorgevoerd, was
van een opmerkelijk karakter. Daarin domineerde het zoeken naar een overdadige
ornamentatie. Als een ongebreidelde woekering liepen de ornamenten over wanden,
plafonds, meubels, etiquetten; ze slopen tusschen de letters door, vulden hoeken en
gaten die architectonisch niet opgelost waren. Ge zult meestentijds vinden, dat
geornamenteer een onmacht in architectonisch-beeldende vormgeving tracht te
verbergen. Indien ge dergelijke werken van de woekering ontdoet dan resulteert een
slappe bouwkunstige conceptie. De architectonische vormen en vlakken zijn daarin
niet om de beelding van de ruimte, maar om de gelegenheid tot ornamentatie: een
schijnrijkdom die een doel in zichzelf heeft, inplaats dienend te zijn. Men zou dergelijk
werk gekunstnijver kunnen noemen en men vraagt zich af wanneer deze verwarrende
ornamentenpest eindelijk uitgewoed zal hebben. Het gaat er bij de binnen-architectuur
om, de ruimte door vlakken en vormen te ‘beelden’. Dat is hoofdzaak en eventueele
versiering bijzaak; ze kan een geestige noot, een kleurig moment zijn, ze kan een
belangrijk punt in de ruimte opmerkelijk maken en werkt dan te zekerder naarmate
ze zeldzamer is toegepast. Heeft ze een doel in- en omzichzelf dan is ze verwerpelijk.
Een geheel ander karakter had het werk van den architect Roozenburg vooral in
de stands van de Handelsmaatschappij A.N.K.H.M. Een sobere, tijdelijke
binnenarchitectuur als hoofdzaak, een even marqueerende versiering of kleur als
bijkomstigheid. Nochtans overtuigde dit werk niet. Ge voeldet niet de spanning, het
evenwicht van strijdende tegendeelen, dat een kunstwerk levend maakt. Laat ik uw
intuïtief gevoel klaar trachtten te omwoorden. Indien ge een horizontaal vlak zonder
meer laat rusten op vier vertikale vlakken of steunpunten of een combinatie van beide
bouwelementen, dan bereikt ge een stabiel evenwicht. Er resulteert een primitief
gebeelde ruimte waarvan de omsluitende vlakken in werkelooze rust zijn; er bestaat
‘natuurlijke’ rust, bij ontstentenis van levende werking. Indien ge echter de vertikale
steun en de horizontale afdekking ombouwt, zoodat de wanden een stelsel van
rhythmisch werkende vlakken worden, die correspondeeren mèt of tegenwicht vinden
in de vlakken de afdekking, dan resulteert een rhythmische glijing van vlak in vlak,
een evenwicht door tegenwichten, laten we zeggen een labiel of ‘werkelijk’ evenwicht,
levende rust door tegendeelige werking. Deze beheerschte werking maakt een werk
gespannen van ingebonden kracht, die ge mistet in 't werk van Roozenburg.
Indien ge aesthetisch-analytisch rondom u kijkt, dan zult ge bemerken dat ge 't
nog bijna nergens ontdekt in binnen-architektuur. Evenwel wijst alles er op dat onze
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tijd de oplossing van 't labiele evenwicht door tegendeelige verhouding zoekt. En op
de jaarbeurs kondt ge reeds eeni-
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ge uitingen van dit streven opmerken.

STAND VAN DE FIRMA MALTO TE AMERSFOORT. ONTWORPEN DOOR N.P. DE KOO.

Eerst echter nog even iets over een andere richting, waarvan de stands van la Croix
voor de Vereenigde Asphaltfabrieken en van Van der Mey voor Fongers rijwielfabriek
typeerende specimina waren. Onvoldoende foto's verhinderden reproductie; ik zal
dus niet in détails treden. Dit werk vertegenwoordigde de z.g.n. Amsterdamsche
school, een soort neo-romantisme, dat reeds vervalt in zijn opbloei, dat geen zin heeft
in onzen tijd die niets zwoels of teeders heeft. Een pikant verschijnsel, een muurbloem
in een barst van een betonnen silo.
Als een felle tegenstelling daartegen de stand van Bruynzeel en Zonen door
Klaarhamer, met roode en blauwe kleurvlekken van Van der Lek. Een zakelijke,
tijdelijke, nuchtere opbouw van vlakken, het overnemen van het eene vlak door het
andere om daardoor te komen tot een rhythmische werking; een poging om de vier
wanden, door deze in hun wezen te destructiveeren, met plafond en vloer te doen
samenwerken. Deze inrichting, waarin ge de officieuse vertegenwoordiging van den
‘Stijl’ te zien hadt, was kenmerkend voor deze kunstrichting. De levende aesthetische
begrippen zijn in deze beweging tot een formule geworden zonder méér. Indien ge
niet wist dat de formuleering van de aesthetische wetten nog geen kunst schept, ge
kunt het ervaren in deze strooming; dat bij ontstentenis van scheppende intuïtie de
zuiverst gestelde formule tot een tragische uiting van onmacht wordt, is in dit
‘Stijl’-werk op merkwaardige wijze te constateeren.
Bij alle geredeneer dient dít toch erkend
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als het criterium voor een kunstwerk: dat de scheppende intuïtie van den kunstenaar
een echt doorleefde zij. Zonder dat is alles maakwerk zonder overtuigende kracht.
Inderdaad, indien ge met uw simpele vordering op de scheppende kracht de
jaarbeurs rondgingt, ge hebt de resultaten op de vingers van uw ééne hand kunnen
betellen. Ge zult dit echt levende en doorleefde gevonden hebben in het werk van
Jongert en dat van Van Anrooy. Ge zult de hoofdzaken der in dit artikeltje, aan de
hand van enkele typeerende specimina ontwikkelde ideeën over de aesthetische
eischen aan een jaarbeursstand te stellen, aan de inrichtingen van deze beide zoekers
kunnen toetsen en in beiden oplossingen de evenwichtige schoonheid vinden die ge
zocht; bij Jongert hoofdzakelijk door de in sterke kleur opgeloste dragende en
gesteunde vlakken, vlot genoeg geschilderd om mooi te zijn, zooals, meen ik, Morris
ergens zegt, hier en daar verlevendigd door goudkwakjes; bij Van Anrooy (het sterkst
in de stand voor de vereenigde zeepfabrieken) door de rythmische werking van vlak
tegen vlak, waarvan een deel van het eene in een deel van een correspondeerend
voortleeft en in ‘werkelijk’ evenwicht is; dat geeft een sterk werkende ruimtebeelding.
In beider werk nog dissonnancen, echter niet overwegend genoeg om de totaalwerking
te storen.
Waarmee we onze kruistocht door zooveel banale leelijkheid en cynische
schoonheidsontkenning kunnen eindigen. We vonden nauwelijks iets van de levende
schoonheid; evenwel we vonden haar en dat is al zoo oneindig veel in deze barre
tijden.
Vo o r b u r g .

STAND VAN DE FIRMA WED. G. OUD PZN. EN CO., PURMEREND. ONTWORPEN DOOR JAC. JONGERT.
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De Ruysdael-familie,
door S. Kalff.
‘De meest dichterlijke van onze schilders’ - zoo oordeelde de Amsterdamsche
archivaris dr. P. Scheltema over den kunstenaar Jacob van Ruysdael, die door zijn
langdurig verblijf evenzeer aan Amsterdam behoorde, als door afkomst en opleiding
aan Haarlem.
Toch zou 't onzeker blijven, of hij inderdaad met Spaarne-water werd gedoopt.
De navorsching naar zijne geboorteplaats en levensomstandigheden is bemoeilijkt
geworden doordien hij 'n dubbelganger had, of liever een homoniem, die evenals hij
tot de broeders van St. Lukas' gemeente behoorde. De verwarring werd nog grooter
doordien beiden te Haarlem thuis behoorden, een gedeelte van hun leven te
Amsterdam doorbrachten, aan het eind daarvan naar Haarlem terugkeerden en te dier
plaatse begraven werden. Voorts liepen de opgaven omtrent hun geboortejaar en
familiebetrekkingen zeer uiteen; dr. Scheltema repte niet ten onrechte van den ‘dichten
sluier,’ over de persoonlijkheid van den beroemden landschapschilder uitgespreid.*)
In het ondernemen dien sluier op te lichten was hij reeds voorafgegaan door den
biograaf der Haarlemsche schilders, dr. A. v.d. Willigen. En ofschoon geen van
beiden tot een volledig exposé kwam van de wederzijdsche familieverhoudingen der
twee gelijknamige schilders, noch 't hun gelukte eenige bijzonderheden omtrent
hunne jeugd en opleiding op te delven, zooveel kwam uit hunne onderzoekingen aan
't licht dat het geslacht afkomstig was uit Naarden, en tot de Doopsgezinde gemeente
behoorde.
In de eerste helft van de 17de eeuw woonde daar een trits gebroeders, gedoopt
met de bijbelsche namen Jacob, Izaak en Salomon. Vermoedelijk was er nog een
vierde broeder, Pieter genaamd, die zich naar Alkmaar begaf, terwijl Izaak en Salomon
zich als kunstkoopers te Haarlem vestigden. Izaak oefende tevens het bedrijf van
lijstenfabrikant uit; Salomon dat van kunstschilder. Hun familienaam zou afgeleid
zijn van een buurtschap, bestaande uit een kasteel met een groep huizen, welke den
naam Ruysdael droeg en nog in 't begin van de 17de eeuw in Naarden's omtrek was
aan te wijzen.*) In het jaar 1640 woonden deze twee broeders reeds te Haarlem, want
hunne namen komen voor op de acte van eene verkooping in dat jaar in 't Pand
gehouden. Ongeveer twee jaren later besloten deken en vinders van het St. Lukasgild
om maatregelen te nemen tegen de menigvuldige veilingen van schilderijen, welke
geenszins tot verheffing van de kunst strekten, maar meer tot voordeel van de
beunhazen in den kunsthandel. Doch die maatregelen kwamen niet met aller belangen
overeen, en onder de gildebroeders welke daartegen verzet aanteekenden, behoorden,
behalve Adriaen van Ostade en Pieter Florte, ook Izaak en Salomon van Ruysdael.
In 't zelfde jaar 1642 huwde Izaak, ‘weduwnaer van Naerden,’ met Barbertje
Hoevenaers, jongedochter van Haarlem. Uit dit huwelijk sproot eene dochter, Maria,
die in 1660 in de St. Pieterstraat te Haarlem woonde en in dat jaar op 17jarigen leeftijd
gedoopt werd, volgens de kerkelijke wet der Doopsgezinden. Een levensbeschrijver
uitte het vermoeden dat haar Menniste vader, wellicht ten gevalle van zijn tweede
vrouw, tot de Gereformeerde kerk overging, en met hem zijne dochter, welke bij die
*) Aemstels Oudheid. VI. ‘Jacob van Ruysdael.’
*) E. Michel. ‘Jacob van Ruysdael et les paysagistes de Harlem.’
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vermaarde landschapschilder. Anders zouden

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

322
in zijne nadagen, de broederen van de Doopsgezinde gemeente te Amsterdam hem
waarschijnlijk niet op hunne kosten in een Haarlemsch gesticht uitbesteed hebben.
Dat Izaak van Ruysdael, behalve kunstkooper, ook fabrikant van ebbenhouten
schilderlijsten was, bleek nog uit eene acte van 1639, waarin hij als zoodanig werd
vermeld. Daarbij machtigde de weduwe van Pieter de Neyn, schilder en
stadssteenhouwer, den schipper van Leiden op Haarlem om in die laatste stad voor
haar te ontvangen de som van f 69 van ‘Isaack Ruysdael, ebbenhoutwercker binnen
Haerlem’; en dit ter zake van eenige schilderijen door den debiteur op veiling gekocht’
op 3 maenden dach.’ Over het geboortejaar van zijn zoon Jacob verschilden de
opgaven; de jaartallen 1635 en 1640 werden in dit verband genoemd, maar
waarschijnlijker was 't dat hij in 1628 of 1629 geboren werd. Reeds vroeg heerschte
in dit opzicht onzekerheid;*) de biograaf der schilders J.C. Weyerman liet er zich over
uit: ‘Het jaar van Ruysdael's intrede op deze wereld en dat van zijne afscheidsaudiëntie
hebben wij niet kunnen vernemen.’ En evenmin als de naam zijner moeder zou, met
stelligheid, de naam zijner geboorteplaats bekend worden.
Volgens Houbraken zou hij aanvankelijk niet voor schilder, maar voor chirurgijn
zijn opgeleid, en zich door zijne praktijk als zoodanig te Amsterdam naam verworven
hebben. Doch waarschijnlijk verwarde de biograaf hem hier met een naamgenoot,
en zeker is 't dat hij die praktijk althans niet in Haarlem uitoefende, want zijn naam
komt niet voor op de lijst der bevoegde genees- of heelkundigen van dien tijd. De
archivaris Scheltema stelde de hypothese: ‘Misschien was Jacob Pietersz. van
Alkmaar, voorkomende in het leerlingenboek der Amsterdamsche chirurgijns tusschen
de jaren 1627 en 1632, een zoon van Pieter van Ruysdael te Alkmaar, en hebben wij
in dezen teruggevonden Jacob van Ruysdael den heelkundige.’ Ware 't anders geweest,
de tijdgenoot zou wellicht een bekwamen heelmeester gewonnen - 's lands
schilderschool zou den kunstenaar verloren hebben, door bevoegde schrijvers genoemd
als de grootste Nederlandsche landschapschilder van de 17de eeuw. En nog wel later.
Waarschijnlijk was 't de oom, Salomon van Ruysdael, die den neef, welke hem
overschitteren zou, het penseel leerde hanteeren. Sommige schrijvers lieten den
veelbelovenden knaap ook in de leer gaan bij Nicolaes Berchem en Allart van
Everdingen, of wezen voor 't minst hun invloed na op Ruysdael's kunst. Doch dan
ontwikkelde die kunst zich toch bijzonder vroeg en sloeg zelfgekozen paden in.
Ofschoon hij eerst in 1648 tot het St. Lucasgilde toetrad, penseelde hij reeds in 1646,
pas achttien jaren oud, voortreffelijke stukken. Zeker kwam het aan zijne ontwikkeling
ten goede dat hij zich te Haarlem in een brandpunt van schilderkunst, met name de
landschap-schilderkunst bevond. Hij was bekend of bevriend met A. v. Ostade, A.
v.d. Velde, G. v. Battem, J. Lingelbach, met Barend Gaal, den Delftschen Vermeer
en de Wouwermans. Enkelen hunner deden hem handreiking in de kunst door zijne
landschappen met figuurtjes te stoffeeren. Maar of hij, die zoovele Noorsche tafreelen
schilderde, werkelijk eene reis naar Noorwegen maakte, of te samen met v. Berchem
naar Italië (gelijk Immerzeel e.a. opgaven) mocht zeer betwijfeld worden.*) Verder
dan Bentheim kwam hij vermoedelijk niet van honk. Zijne talrijke studies en
*) O u d H o l l a n d V I . A. Bredius. ‘Het geboortejaar van Jacob Ruisdael.’
*) Dr. Schotel. Biogr. woordenboek. ‘Er valt niet aan te twijfelen of Ruysdael heeft in
Duitschland en Zwitserland dergelijke stukken, als hij veelal schilderde, naar het leven
afgeteekend en bestudeerd.’
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werden; b.v. zijn ‘Gezicht op het kasteel Bentheim’ in het
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Rijksmuseum. Zijn vriend v. Berchem had een tijd lang in die plaats gewoond;
aanleiding genoeg voor Ruysdael om hem daar op te zoeken in een oord, waarvan 't
aspect merkelijk verschilde van het Kennemer landschap. Doch wie er ook invloed
uitoefende op zijn stijl in de kunst, die kunst zou nog tot eene hoogte stijgen waar
slechts enkelen hem konden evenaren, laat staan hem overtreffen. Zijne stukken
onderscheidden zich door correcte teekening, door een krachtig koloriet, vooral door
een verrassend lichteffect. In zijne vroegste werken was een sterke groene toon de
overheerschende; later gebruikte hij meer de bruine tinten. Ook was dit vroegere
werk natuurlijker, frisscher van opvatting, meer de rechtstreeksche afdruk van hetgeen
hij gezien had dan het latere. F i r s t t h o u g h t s a r e b e s t , placht men in Engeland
te zeggen, en in zijn geval schenen de eerste indrukken ook de zuiverste te wezen.
Echter waren de uitvoerig opgevatte, samengestelde landschappen uit zijn rijperen
leeftijd 't meest gezocht, hoewel dit niet zoozeer voor hunne meerdere kunstwaarde
pleitte als wel voor den smaak in den kunsthandel.

JACOB VAN RUISDAEL. HET KASTEEL VAN BENTHEIM (RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM).

Zijne zeestukken, strandgezichten en watervallen waren opvallend door de
natuurlijkheid, waarmee hij parelend, spattend, schuimend water wist weer te geven.
Zijn stadgenoot, de kroniekschrijver Th. Schrevelius getuigde:
‘Zijn voornaamste Kunst was overeenkomstig met zijn naam, want hij schilderde
meestentijds in zijne Landschappen Water-
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vallen en ruisschende Beeken, en wist de sprenkelingen en het schuimend water zo
natuurlijk na te bootsen, dat 't geen verf maar natuurlijk water scheen te wezen. Ook
had hij het kunstje fix om alzo natuurlijk een onstuimige Zee te verbeelden, die tegens
de klippen of banken breekt; zoo dat hij geen der minste St. Lucas Broederen is
geweest in die stijl van schilderen.’
Daarbij toonde hij zich een vlijtig en een vruchtbaar kunstenaar. De bekende
catalogus van Smith stelde het aantal zijner stukken op 448;*) anderen kwamen tot
een nog hooger cijfer. Zelden gaf hij daarbij eene dagteekening aan; maar zijne
doeken waren, behalve door de opvatting en de magistrale uitvoering, nog te
herkennen door de handteekening. Hij schreef zijn naam n.l. met een i, derhalve
Ruisdael; de andere schilders uit zijn geslacht als Ruysdael. Hetgeen zoovele zijner
stukken ook nog kenmerkte was de donkere, sombere tint, de zwaarmoedige conceptie.
Vooral was dit het geval met zijne Noorsche tafreelen. Allart van Everdingen, die
tegelijk met hem in Haarlem achter den schildersezel had gezeten, had daarmee te
Amsterdam zooveel succes dat Ruysdael besloot hem in dit genre te volgen, op hoop
van zegen. In menig opzicht overtrof hij, die vermoedelijk nooit het land der fjorden
en meeren zag, den kunstbroeder, die er, hoewel slechts kort, de natuur zelve tot
voorbeeld had gehad. Iets van de zwaarmoedigheid, welke aan zijn karakter eigen
was, of onder den druk der omstandigheden eigen was geworden, weerspiegelde zich
in zijne voorstellingen van Noorwegens ruwe en naakte natuur. Zijn penseel leende
zich willig tot de reproductie van die sombere rotspartijen, hooge watervallen en
wilde bergstroomen, welke over het harde graniet een weg zich banen. Die tafreelen
waren meest allen in een donkeren, melancholischen toon gehouden, doch hij had
die indrukken niet d e v i s u ; er was iets gekunstelds, iets onwaars in. 't Meest blonk
hij uit in het Hollandsche duinlandschap, het motief dat hij, de Haarlemiet (zou
Schrevelius zeggen) in den omtrek der Spaarnestad steeds voor oogen had. Hij toonde
zich in zijne kracht waar hij b.v. een weg door de duinen afbeeldde met de borstelige
struweelen en 't lage struikgewas, verschrompeld door den scherpen zeewind, of
eene boschpartij van het Haarlemmer Hout, destijds zooveel dichter bewassen dan
tegenwoordig, of een golvend landschap met daarboven de hoog aan 't zwerk zeilende
wolken. Bekend is zijn treffend verlicht panorama van Haarlem's omtrek, gezien in
vogelvlucht van de hoogten bij Overveen, met het gezicht op de bleekerijen en den
St. Bavo in 't verschiet. Het waas van rust en vredigheid, over zoo'n panorama
uitgespreid, contrasteerde scherp met de puntige rotsgevaarten, het tuimelend water,
de ontwortelde boomstammen en de donkere wolken van zijne Noorsche tafreelen.
Trouwens, de verscheidenheid door Ruysdael in zijne werken aangebracht, was
een der factoren tot zijne kunstenaarsgrootheid. Minstens zes of zeven verschillende
‘genres’ bracht hij van zijn palet te voorschijn. Van die onrustige Noorweegsche
landschappen ging hij over tot de rustige vaderlandsche, met de vlakke velden en de
ruime vergezichten; van het duin tot het boschgezicht, van den zomer tot den winter,
van het stadsbeeld tot de physionomie van het dorp. En ook de zee had hij dicht
genoeg bij zich om er zijn kunstenaarsoog aan te verzaden, om de schakeeringen van
het golvenspel en het wolkenspel in zich op te nemen. Hoe fraai hij die indrukken
wist weer te geven getuigt o.a. zijn zeegezicht in het Berlijnsche Museum. Zijn eigen
gemoedsstemming spiegelde zich als 't ware in zijne zeestukken af, als om het
*) Behalve nog eenige twijfelachtige, en enkele doubletten. ‘Doch,’ vermeldt het Biogr. wdb.
van dr. Schotel, ‘460 zijn er meer, die hem onbekend bleven.’
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tooverde hij eene zee effen en blinkend als
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een gladgewreven metalen schild, met 'n enkel visschersbootje in droomerige rust;
op 't andere een onstuimig waterveld, door storm en onweêr beroerd, en de
reuzenschimmen van donkere wolkgevaarten daarop voortdrijvende. In zijne
boschgezichten wisselde het lichte sapgroen van voorjaarsloof met 't bruin en oker
van de najaarsblaâren, tot in de donkere tint van het sepia. Den voorgrond van zijne
landschappen stelde hij voor met een waterpoel, begroeid met planten en biezen; of
met een hengelaar aan den waterkant; of met een grasrijke vlakte gestoffeerd door
de arkadische figuren van den herder en zijne kudde. Het verschiet schilderde hij
met een wazig ultramarijn, waarin een heuveltop wegdeinde, of de silhouet van eene
burgruïne. Zijn wintergezichten waren aanschouwelijk genoeg om den toeschouwer
den indruk te geven hetzij van eene natte koude, hetzij van een droge vorst. Zijne
stads- en dorpsgezichten waren onder zijne talrijke stukken in de minderheid; 't was
zijn f o r t niet. Onder de eersten telden vier schilderijen betreffende Amsterdam, n.l.
een gezicht op de stad genomen van 't IJ, een ander van den Amstel, eene afbeelding
van de Nieuwe Haarlemmersluis met de omringende gebouwen, en een gezicht op
den Dam vóór het oude stadhuis. Nog zeldzamer waren zijne intérieurs; alleen de
Nieuwe Kerk schilderde hij van binnen gezien van de zijde van het hooge koor. En
zoo de verdienste van deze stukken, in vergelijking met zijne andere, betwistbaar
was, des te fraaier waren zijne landelijke tafreelen, waarvan sommige in den loop
der jaren zelfs aan het oog der volksmassa gemeenzaam zijn geworden. Zijn bekende
Watermolen b.v. en de molen, dien hij in den omtrek van Wijk bij Duurstede
penseelde: een teekenachtig gevaarte, scherp uitkomende tegen een jagende lucht,
met de wetering op den voorgrond en het dak van het bisschoppelijk kasteel even
zichtbaar in 't verschiet. ('t Was de wind-korenmolen R i j n e n L e k , die in 1915
in openbare veiling kwam).

JACOB VAN RUISDAEL. DE WATERVAL VAN DEN SLOTBERG. (MUSEUM TE DRESDEN).
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Aan deze verscheidenheid in Ruysdaels talent zou de latere kunstrechter ruim
hulde bewijzen; meer hulde dan hem van zijne tijdgenooten te beurt mocht vallen.
In zijn L a n d v a n R e m b r a n d sprak Busken Huet aldus zijne waardeering uit:
‘Ruysdael's blik op zijn geboortegrond is de blik van een denker, evenzeer als van
een dichter. Onze zee, onze duinen, onze boekweitvelden, onze eikenstammen, onze
sneeuw, de kleur onzer wolken en de kleur onzer rivieren, alles geeft hij zooals het
is en zich weerspiegelt in een peinzenden geest. Er is plaats bij hem voor alle
aandoeningen van het gemoed, voor iederen vorm van
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lotgevallen. Voorspoed en vreugde zijn niet uitgesloten; de vrede en het mijmeren
worden ingehaald; komen de arbeid, het leed, de wanhoop, zij zullen schijnen bij de
omgeving te behooren. Ruysdael's eerbied voor het landschap, achtergrond van het
menschelijk leven is buitengewoon.’

JACOB VAN RUISDAEL. LANDSCHAP (ERMITAGE, ST. PETERSBURG).

Ruysdael toonde zich in zijne stukken vereerder van het volle daglicht en van de
natuur in hare grootsche aspecten. Juist hierin verried hij zijn talent dat hij in het
vlakke, vaak onaanzienlijke Nederland die aspecten wist te vinden, en getrouw weer
te geven. Het was gewis zijn schuld niet, dat hij door zijne landgenooten niet begrepen
werd in een tijd, waarin het gevoel voor vaderlandsch natuurschoon slechts eene
secundaire plaats innam in den kunstsmaak en in de openbare belangstelling. Men
zag de landschappen 't liefst gestoffeerd met de figuren van dieren en menschen, en
daarmee waren zijne stukken spaarzaam bedeeld.
Des te meer veraanschouwelijkte hij de afwisseling der seizoenen en der
natuurtafreelen. Zijne Noorweegsche landschappen hadden vaak een theatraal
karakter; verdienstelijker waren zijne vaderlandsche, waar hij zich hield aan de
onopgesmukte natuur. En geen wonder; bij de laatste had hij die natuur steeds voor
oogen, bij de eerste moest hij veel aan de verbeelding overlaten, en zijn talent
dienstbaar maken aan eene richting, door Allart van Everdingen in den smaak
gebracht. Maar altijd bleef zijn penseel in waarheid natuurgetrouw en gelukkig in 't
vereenigen van
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kracht en zachtheid, van forsche voorstelling en weeke toets. Altijd gaf hij aan zijne
bosschen iets statigs, aan zijne luchten iets verhevens, aan zijne stranden iets
dichterlijks.

JACOB VAN RUISDAEL. LANDSCHAP MET WATERVAL (RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM).

In zijn ‘Landschap met waterval’ in het Rijksmuseum bruist en tuimelt het water
over de ruwe rotsen; 't heeft zich meester gemaakt van een boomstam, dien het
meesleurt, van een tweede, die ontworteld staat te worden. Maar achter die uiting
der wilde natuurkracht verheft zich rustig een groep statige eiken, bij welke het licht
door stammen en kruinen gloort. Twee elementen zijn hier in beroering gebracht; de
jagende wolken aan den hemel zijn in overeenstemming met het stortende water op
de aarde; het woud echter predikt rust. Een ander ‘Landschap’ in de Petersburger
Ermitage, welke verscheidene stukken van zijne hand bezit, geeft de vaderlandsche
heide te zien. Het is de zandige, onvruchtbare streek met hobbeligen bodem,
doorploegd van wagensporen. Nederige hutten en boerenhuizen heffen hunne daken
op boven den achtergrond, waar ook het dorpskerkje zich afteekent, terwijl een boer
met twee emmers aan zijn juk den landweg volgt en een paar boomen afsteken tegen
den tintelenden hemel. Het zou een gezicht in het Gooi kunnen zijn, in het nog
ongemoderniseerde Gooi uit Ruysdaels tijd. De motieven zijn eenvoudig, de opvatting
sober, en toch, van hoeveel meesterschap getuigt het geheel! Niet waar, ‘in der
Beschränkung zeigt sich der Meister.’
Het ‘Kasteel van Bentheim’ onderscheidt zich door afwisseling van kleur en toon,
door rijkdom van motieven mede. Een hooge boschrijke heuvel wordt er bekroond
door een historisch slot, terwijl aan den voet daarvan zich uitstrekt een breede water-
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plas, doorschijnend-lichtend geschilderd. Ruysdaels evenknie, Meindert Hobbema,
wist in zijn bekenden ‘Watermolen’ het bewegelijk element niet beter, niet poëtischer
weer te geven. De helling van den heuvel is geschakeerd met huizen en boschpartijen,
wier omtrekken zooveel geringer schijnen dan die van het getorende ridderkasteel
op den top. Zoo'n burcht, zoo'n heuvel waren kwalijk in de Lage Landen te zoeken;
de voorstelling maant als van zelf aan eene forscher natuur, aan gene zijde der grens.
Een dergelijk middeleeuwsch kasteel, maar meer uit de verte, vertoont zich op
zijne schilderij in het museum te Dresden ‘Waterval voor den Slotberg.’ Ook hier is
de voorstelling uitheemsch, ook hier schiet het water onstuimig tusschen de rotsen
voort en springt van steen op steen, toont eveneens zijn kracht in 't meevoeren van
boomen en blokken. Het effekt van kracht wordt nog verhoogd door de donkere,
kaarsrechte pijnboomen langs den vloed, die er hunne wortels tusschen het
oevergesteente geklemd hebben. Iets tooneelachtigs spreekt wel uit deze conceptie,
iets dat haar geschikt zou maken voor een theaterscherm; doch ook hier onderkent
men aanstonds de imponeerende statigheid, aan zijn schildertrant eigen. En wie zou
thans Ruysdaels penseel durven borgen voor eene tooneelcoulisse, al boden bij zijn
leven heeren regenten van den Amsterdamschen schouwburg hem nimmer dien
uitweg aan voor zijne om den broode geoefende kunst.
(Slot volgt.)
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Penetratie,
door C. Tielrooy-de Gruyter.
Boomen, die hier om mij rijst,
Strevend naar den hemel,
Heft ook mij waarheen gij wijst
Met uw groen gewemel:
Want ik ben één van ù.
Zeeën, in oneindigheid,
Uit uzelf herboren,
Golven met uw statigheid,
'k Geef m' aan u verloren:
Want ik ben één van ǔ.
Sterren, vol geheimenis
Lonkend aan de luchten,
'k Reik vanuit de duisternis
Naar uw lichte vluchten:
Want ik ben één van ù.
Menschen, noest, in gloeiend streven,
Grijpend naar de daad,
Stort g'u in het werv'lend leven,
Tot gij sterven gaat:
Ik sterf in elk van ù.
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Ave Maria,
door A.L.
Een prentje maar, geprikt met vlugge hand
Waar even zonlicht glansde op bruin behang,
Een oud, geel prentje met omkrulden rand Maar toch zoo teeder, dat wanneer ik lang
Had omgezworven in wat droeven hang
Naar lieve streeling van een zachte hand,
Dit prentje, dat mij wenkte van den wand,
Altijd weer rust gaf aan mijn zwerversdrang.
De glans, die om dat stil gezichtje hing,
Het fijn beweeg van handen, vroom gevouwen,
Wàs het geen liefde, die mij zacht omving?
Ach, die mij droef liet in herinnering,
Die zag mij aan met zoo gerust vertrouwen
Dat enkel bleef zoete verwondering....
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Het beeld,
door Jan van Nijlen.
Is het in de avondstilte van den tuin
Diana's oude beeld dat roert en onder
Het beukenloof, dat bloedig is en bruin,
Van doode steen herleeft tot sterflijk wonder?
Trilt van een levend wezen niet de ziel
In 't gele licht der late najaarstralen
Op 't blanke marmer van haar puur profiel,
Hoor ik haar borst niet zuchtend ademhalen?
De wilde wingerd slingert amoureus
Zijn roode ranken rond haar naakte lenden;
Haar oog staart ver, haar hand omknelt nerveus
Den boog, en even talmt haar voet die rende.
Zoo vaak ging ik langs die verschijning heen
En zag in haar, die niet mijn vreugde boeide,
Niets dan een schoon en zielloos beeld van steen
Dat leven kreeg door wat rond haar ontbloeide.
En nu is zij het die het leven geeft
Aan wat de dood een laatste maal doet blozen:
Blaren, waarin de gloed der lent herleeft,
Doornige vruchten en wat late rozen.
Haar tegenwoordigheid verzoet den dood:
De lucht zou droever zijn en 't landschap armer,
Moesten zij derven in hun najaarsnood
Den lieven glimlach van haar levend marmer.
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Ik zoek de rust....,
door Marie Schmitz.
Ik zoek de rust, die durend laven zal,
de stilt', die is als een koel huis van glas.
Niets dan wat zon en over 't effen gras
fonteinen sprenklend klaren drupplenval.
En rond een vijver, schemerstil en loom,
veel popels, wiegend slank op windgedein
als op een eeuwig lied. Hun lijven zijn
'lijk donkre dansers, dansend in den droom.
Ik zoek een avond, die zal eindloos zijn....
Dag ligt gebroken aan der heemlen deur,
nacht slaapt nog waar het Oosten blauwt. Een geur
gelijk, onwerklijk, is de hemelschijn.
Maar telkens weer en telkens keert mijn hart
zich naar den hellen schemerloozen dag,
die kent geen rust, geen mildheid, en zijn lach
is 't vurig licht, dat bleeke droomen tart.
En hij is vol geluid, brutaal en fel,
kent niet de fluistring van den avond mild,
ook niet diens teedre kozing. Wreed en wild
bonzen de rythmen van zijn bloed-warm spel.
Mint dan mijn hart den driftgen dag zoozeer
dat voor de lokking van zijn sterk gelaat
't vergeten kan waarheen zijn smachten gaat:
naar droome-stillen tuin in scheemring teer?
Of weet het, onverwoord en onbewust,
maar weifelloos, dat niet in eenzaamheid
en schemer ligt het hoogste heil bereid,
dat 't levend leve' alleen geeft diepste rust?
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De Poenti-Anak.
Door J.S. Brandts Buys.
In haar wit baadje, dat het licht uit den eersten schemer vergaarde, opzoog, zat het
kleine ding onder den schaduwenden Mangaboom aan den rand van het Javaansche
kerkhof.
Kruisbeens, rokje strak van knie tot knie, de zoom stijf onder de voeten gestopt,
de knieën omarmd en de handen diep in elkanders mouw geschoven, het hoofd aldoor
kantelwiegende, om de muggen: links, - rechts, - links, - maar 't heele lijfje met de
smalle sluike schoudertjes beeldstil, leek ze een Chineesch-wit steenen wiegelpopje.
Ze moest het zelf ook denken: Wat ben ik nu net? Ik ben het Mannetje-Och-Och,
het bedroefde Philosoofje, uit Guietjes kast. Liet ze het maar eens vaker kijken; dat
wil ze haast nooit.
‘Jullie loopt me nog dagen lang te schuddebollen door het huis,’ zegt ze. Maar
toen waren we nog klein. - Als het van ja knikt heet het: Mannetje-Dag-Dag, of het
Goeie Godje.
Ze deinde haar eigen hoofdje onwillekeurig méé: Voorover, - achterover, vóórover, - achterover; schokte het toen ineens scheef, dat een krampige rilling
wegliep langs haar frêle hals en romp en beentjes.
Over de suizende stilte, dat onschendbaar witte vlak, hadden allang de muskieten
lenige lijnen getrokken van zangerig geluid.
- Ze zingen als de theeketel, dacht ze eerst; en even later, toen het diepe gonzen
verhelderde, al naderend hoog werd: - als een rebab in de verte.
Maar die eene, verjaagde, snerpte plotseling, als een schrille snaar. - Die is boos!
Ze lette nu niet meer op de muggen, keek recht voor zich uit naar de graven.
Haar oogen met eromheen, onder den opboog der wenkbrauwen en boven den
neerboog der magere juklijsten, groote ronde schaduwige vlakken, schenen aan den
smallen neus elkander te raken, als vulden ze van het maskerig gezichtje de bovenhelft
geheel.
‘Uiltje, bromvlieg, spookaapje,’ konden de broers haar troeteltreiteren.
Op ieder graf stond rechtovereind, groenmossig of zilverig zachtglanzende een
kei.
- Dwergen. Opzittende beestjes. O, die eene is een wijsneuzig hondje. Het gaat
zoo blaffen met zijn kop in de lucht. ‘Stil maar jij; ik ben wel zoet, hoor!’
Achter de kambodjaboomen met hun suave blanke bloei bloosde de egale hemel
bleem rose.
- Als een verlept rozenblad, dacht ze. - Of nee, als een roos, die ze gedroogd
hebben; in zand.
De twee boomen het dichtstbij bloeiden niet. Die links rekte op een stam, gelijk
een korte romp, zijn takken als twintig wanhopige armen.
- Is hij bang? Heeft hij verdriet? Wil hij naar zijn moeder toe? liefkoosden hem
haar gedachten.
- Och nee. ‘Jou inktvisch!’ prevelde ze toen plotseling. De vóórste, scheefgewaaid,
en die zijn takken bijna sleepte over den grond, ontlook zijn bladeren al, had aan de
takpunten telkens twee lange smalle blaadjes staan vlak bij elkaar.
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- Spitse tongen. Gespleten. Slangen! ging het door haar hoofd. - Slangekoppen.
Een heel nest!
- Maar dat is immers ook de slangenboom van toen. Wat was ik bang voor die
groote met zijn valsche oog. Hij lag aldoor naar me te loeren, op den grond. Hij kroop
al dichterbij. En telkens keek hij om. Op zijn laatst, daar nam hij heelemaal zijn draai
en kwam op me afschuiven. Hollen dat ik deed!
- Den volgenden dag ben ik hem gaan aaien; over zijn kop. Ik wist het best: het
was die tak met zijn knoest en zijn witte schubben van zilver; en de wind zwaaide
hem zoo.
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- Zilver. Johnny zegt: ‘Och wat, zilver. Zeg liever tin, da's veel mooier ook.’
- Maar die eene tak daar, die heeft zijn bloemen allemaal bijna aan 't eind staan.
Dat is de Koningsslang, met zijn kroon, uit het sprookje.
De kambodja's lieten in den al wat doffer wordenden schemer hun rechte bloemen
branden als kleine witte vlammen, een voor een aangestoken en neergezet langs
takken, wijd gespannen, welvende triomfbogen, langs diep doorbuigende wijdsche
sierslingers. Een ornamentale, illustere illuminatie. Maar dáár en dáár pakten de
bloemen telkens plekkig samen. - Als sneeuw op een prentje, dacht ze. De hemel in
wakken daartusschen, en hoogerop, waar de enkele bloemen zich op hem
afschilderden, en daar bovenuit, verliep van limpide hemelsgroen tot kristallig
zeeblauw.
Boven haar hoofd waren twee houtduiven, tekoekoers, den mangaboom ingevlogen,
plonsden rumoerig in de bladeren als klotsten en plasten ze in water, vlogen nog eens
vleugelklapperend op, koerden innig, diep achter in hun keel, eer ze kwamen tot rust
en lieten de rimpellooze stilte weer hoorbaar.
Er kringde al een vleermuis, sneed bij iederen toer zijn vorigen cirkel stuk, raakte
ritselend even het gebladerte van den boom.
Wat later kwam er onzichtbaar en onhoorbaar een kleine uil aanvlerken, een
tjelepoekje; riep toen zijn zoete kreetje door den milden schemer: poe-oek, poe-oek.
- O, jij! En ze neuriede:
Poek deng, poek deng,
Tjelepoek ngolong dengdeng.
- Zou hij heusch vleesch stelen? Sarih zegt: ‘Vogels zijn vaak geesten; en dan
stelen ze. Pas op, anders vangen ze je nog. Als jij altijd zoo op 't kerkhof zit, dan
komt de Poenti-Anak, en die háált je!’
- Zou het erg zijn als een geest je kwam halen? Waarom?
- Overal zijn immers geesten.
- De groote ramboetan daar, die heeft heele holen tusschen zijn blaren; spelonken
zou je zeggen. Daar huist zeker een geest in. En de tjemarah, dat is een hooge dunne
toren. Daarin woont een prinses en die kijkt uit door de venstertjes tusschen zijn fijne
sprietels.
- De tamarinde heeft een goede geest, die feest viert als de lekkere regens komen.
Dan trekt hij den grooten boom een nieuwe jurk aan van licht groen, en, die betaalt
hij met de oude gele blaadjes en later strooit hij voor het mooi den heelen vloer met
kleine gele bloempjes vol.
Maar Tineken is van hem geschrokken als van een echten sètan. Dat was toen we
in den storm er groene vruchten onder opraapten, om ze te eten, met zout.
‘Kijk eens naar boven,’ zei ik tegen haar. Daar krijgt ze er ineens, pats, pats, twee
handenvol gelijk in haar gezicht gekletst.
- Na haar vorige placide gedroom, was ze nu zoo fel zinnelijk in woorden en
bewegingen gaan denken, had zich het gebeurtenisje door haar herinnering zoo
duidelijk laten voorzeggen en vooracteeren, dat ze opsprong, en wéér, als indertijd
hard riep: ‘Hij is bóós op je!’
Beduusd van de leegte, die er in haar verbeelding viel, bleef ze nog een oogenblik
staan rechtop, met de hevig repulsieve geste van bezwering, die het geschrokken
kameraadje toen had weggejaagd dat het rende.
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Uit het opschortende wijde mouwtje strekte zich de magere arm, als een witte
twijg, waaraan loodrecht omhoog het bleeke blad van de hand.
Kleintjes ging ze weer zitten, - in het karig licht een vage plek tegen den stam van
den boom.
Ze zag om zich.
Aan de dingen dichtbij kleefde de late schemer; als had een gepoederde hand er
streelend langs geveegd.
De kambodja's hadden de sterreling hunner bloemen gedoofd tot lichte asch.
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Maar in den hemel, die zijn kleuren staag verdonkerde, er paarsche blauwen en zachte
zwarten bij liet invloeien, gingen langzaam sterren open.
Links silhouetteerde een tjempaka. Hij had uit zijn hoogste boogwelvende takken,
twee sterke rechte lootrijzen geschoten, en met hun bladkleedijen schaduwden die
hunne contouren tegen de lucht als marionetten voor een doek. Onder het ongelijke
wiegelen hunner draagtakken bewogen ze, als speelden ze samen een tooneelspel,
als neeg zich de eene voor des anderen hooge gedaante.
- Krishna en Ardjoena! herkende ze hen.
Boven het hoofd van den prins wuifden twee palmen de schimmen hunner
giganteske vorstelijke vederwaaiers.
- De wind wordt wakker, dacht ze toen haar wajang-figuren wilder gebaarden. Waar zou hij hebben geslapen? - Als de djamboe bloeit, staat hij vol witte kwasten.
Dan gaat de wind naar den djamboeboom, omdat hij zacht wil slapen. - Als de
flamboyant bloeit, staat hij vol brandende bloemen. Dan gaat de wind naar den
flamboyantboom, omdat hij warm wil slapen. - Als de koffie geurt, staat hij vol zoete
bloesem. Dan gaat de wind naar den koffieboom, omdat hij wil droomen, cadenceerde
ze. - Hoe ziet de wind er uit? Hij heeft een bolle buik, die hij dik opblaast. Maar zijn
magere zijden zijn hol. Zijn middel is zoo dun als van een hazewind, - omdat hij de
Wind-hond is!
- Ik heb hem eens een bamboestoel hooren aanvliegen aan den rand van de sawah.
Telkens kwam hij aangesprongen, en de bamboe jankte: Iiiiiehhhh!!! Dan ging hij
weer liggen en je hoorde dat de padih de arme bamboe suste: sssssüüüüüjjj!
- Als de padih even boven 't water uittipt, in rechte rijen die scheef over het land
staan, dan is ze een borstel; en wanneer de windhond over de velden draaft, kriebelt
ze zijn buikje.
- Maar de rijpe rijst ááit hem. Of zou hij handen hebben en met de padih spelen?
Zou ze daarom zoo deinen en bruisen als de zee op de reede, met golven die in de
branding krullen?
De mangaboom, waar zij onder zat, had bij het eerste wuiven van den wind zijn
papieren blaren alleen maar paisiebel laten ritselen. Maar nu klaterruischte hij zoo
vaak een vleug uitschoot; en hij plompte driemaal, kort na elkaar, een groote vrucht
neer. De laatste viel rakelings langs haar hoofd; ze zag de beweging als een donkeren
staaf, links van haar oog. Dat schrikte haar wakker uit haar staroogende verbeeldingen,
en duizelend opkijkend naar een opening tusschen het zwaaiend geblaarte waarin
twee sterren dicht bij elkander stonden, had ze even de gewaarwording: die sterren
zelf waren het, die zoo zwierden.
- De sterren! dacht ze, en stond op. - Wat laat al. Mammie zal brommen dat ik er
nog niet ben; ik heb heelemaal het bad vergeten. En Sarih staat zeker te wachten op
me.
- Jammer, het wordt nu net zoo prettig frisch hier.
Vlug en voorzichtig liep ze op haar hooge beentjes tusschen de graven door, onder
de kambodja's waar de wind week in zoefde, even aanwakkerde, weer verflauwde,
en weer aanwakkerde, - dat er viel, sneller, en trager, en sneller, hoorbaar noch
zichtbaar, maar ze voelde hoe ze bleven liggen in heur haar, en strookten heur wang,
een rijke regen van bloemen. En de innige, week welige geur werd met de vlagen
mee sterker, en zwakker, en sterker, als was het de welriekende ziel der boomen, die
diep in en uit ademde.
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Ze stapte al over het smalle weggetje tusschen de sawahs. Toen scheen het
plotseling dat de boomen haar op een luideren windgalm vollere walmen hunner
weelderige roken nazonden. Ze keerde zich om en zag den hoogsten boom, een
bleekwitte gedaante, die droeg op zijn kleed het allerlaatste schemerlicht; en met een
statig ge-
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baar van boven het hoofd geheven hand, groette hij haar buigend.
Statieus en ernstig neeg zij ten antwoord.
- Dat was immers de kambodja, bedacht ze, weer voortloopende, - die altijd zoo
goed was op haar. Had ze niet vorig jaar 's middags onder hem gezeten, haar schootje
gespreid, en gezegd: ‘Vindt je me zoet, dan laat je je bloempjes vallen in mijn schoot.
Ben ik stout?, dan laat je ze vallen er naast.’ En hij had haar schoot dik vol gegooid
met zijn witte bloemen; en haar haartjes hadden vol gezeten. Ze stak de bloemen er
steviger tusschen, en door de andere had ze een draad geregen, door hun diepe buis,
die van binnen geel is, en dien krans had ze om haar hals gehangen. Sarih zei: ‘Nu
is de nonna een bruidje.’
Ze had wel te doen met die Sarih. Die keek nu zeker naar haar uit, voor op den
weg, bij het hek, onder den lantaarn. Sarih kon niet weten van welken kant zij
vanavond kwam. En haar hier ophalen, dat dorst Sarih in het donker toch nooit.
Ze stapte nu snel met lange passen het dijkje langs, bedacht: Ze was een steltpootige
vogel, die liep tusschen de overstroomde velden, en had haast om te komen naar haar
nest. Nee; want die vliegen immers. Toen ze nog een kleintje was en makkelijk te
dragen, toen beurde de wind haar op, als ze dat gebood. Een heel eind; over het heele
grasveld. Tineken stond er bij, en die zag het. Tegenwoordig kon ze alleen nog maar
zeilen.
Ze breidde de armen wijd uit, met de lange mouwtjes, die flapperden en klepten,
en rekte toptippend iederen pas tot een zwevenden sprong.
Maar ze werd daar moe van, hijgde zonder dat ze het wist. En de wind brak
plotseling af, met een ruk, als knapte hij door. ‘Wil je niet meer,’ riep ze; ‘je zoudt
me laten vallen.’
Stilstaande hoorde ze zich snuiven; ze was nu ineens een klein paardje, en keek
om, haar rechterwang wrijvend over haar schouder, naar den kant waarvandaan het
had gewaaid.
Ze vergat die fantasie dadelijk weer, hurkte neer om even te rusten.
Het water huiverde nog na, verstrakte zich toen, lag mat, leiachtig te spiegelglanzen,
onwezenlijk met weerkaatste sterren betipt.
Er was geen dag meer, maar het donkere vlak mijmerde na over het gestorven
licht, een vaag schijnsel uitdampend, teeder als een verre herinnering.
De spitse jonge stengeltoppen, door hun reflexie verlengd, bestreepten het
droomgladde vlak eigenwijs nadrukkelijk met evenwijdige zwarte stokjes, - net een
kind dat pas begonnen was met leeren schrijven, vond ze.
Toen de wind het water opnieuw deed rillen, in rimpels die zich over de oppervlakte
rekten, toen dacht ze: Dat kind knoeit! Het heeft zijn vingers in de inktpot gedoopt
en trekt lijnen op zijn papier.
Waar sterren dreven, en een rimpel raakte die, daar doofden ze even, wiegden dan
nog wat na. Maar een heel groote brak aan schilvers.
- Nu niet meer talmen! Ze zag de hooge tjemara's al van den kampong achter
Clélie's huis. Als Sarih dacht dat ze van het kerkhof kwam, stond ze misschien wel
dáár.
- Eens op een keer toen de wind door de tjemara's woei, en suizelde en tsjilpte,
heel helder en zoo hóóg, had ze gezegd tegen Sarih: ‘Hoor, Sarih, hoor! De Engelen
zingen!’
- En nu kon die Sarih daar tijdenlang staan en er naar luisteren.
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Ze liep in den kampong. Na het diepe leven der bloemgeuren,
ster-en-avond-schijnsels, natuurgeluiden, was hier een andere wereld, wereld van
kleine, gezellige, innige menschelijkheid.
Ze werd in die nieuwe sfeer wakker, schudde den droom harer verbeeldingen
hoofdschokkende af.
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Ze kende hier elk van de scharrelig door elkaar staande huisjes en determineerde elk
intiem gerucht.
Maar onder alles door dreef er nog een grondlaag van natuurklank: In de sloot
waar de sawahs op afwaterden krekten en kwakten de melodische kikkers. Daar
waren erbij, die met hun drukke, maatvaste klokkelende, heldere houten stemmen
leken op den gambang in een gamelanorkest. En een zoo'n groote dikke pad, zoo'n
kodok tjina, luidde daaronder harmonisch zijn sonore bel-basje: koeng - - koeng bàng-koeng - bàng-koeng. - Als de groote gongs! bedacht ze.
Vlakbij schoot een snel schuurgeluidje los, telkens omslaande in een zwak
gierpiepen.
- Dat is het katrolletje, waarin 't raadje zoo los zit. Mah Sinah haalt haar perkoetoet
neer, om zijn kooitje toe te dekken.
- Anders maakt hij haar te vroeg wakker met zijn: toe-toet-perkoe-toe-toe-toe-toet!
‘Dag, Mah Sinah, moet je tortel slapen?’
‘Eh, Non, is dat schrikken. Waar gaat de Nonna heen zoo in den avond?’
‘Naar huis toe. Ik heb haast. Dag Mah Sinah.’
Daarnaast woonde hun kokkie Iot. Haar groote zoon, Maín, met zijn zieke borst,
lag altijd op de baleh-baleh in het galerijtje. - O, ze hoorde hem. Hij neuriet weer.
Zachtjes en scherp door zijn neus. Het klinkt zwaarmoedig. Ze kende dat rare liedje
wel, van de maneschijn en van den sluimerenden krokodil en het hart dat zeer doet
van liefde.
Ze riep hem niet zooals anders een groet toe, want een huis verder was de oude
Pah Sidin zeker weer aan het vertellen in het donker, buiten. Als die merkte, dat zij
daar voorbijkwam, dan moest ze vast komen zitten bij zijn kleinkinderen; om te
luisteren.
- Ze zou best willen, maar....
- Ja; dat was hij. Hij mompelde zoo geheimzinnig; hij fluisterde bijna, net of hij
aldoor bad.
Bij het volgende huisje, daar hoorde ze het fijne tinkel-tikkelen der kitjik-pitten
in de potjes van een tjongklakspel. Twee jongens speelden het, Assan en Abas, met
de pelitah naast zich, zoo'n eigenwijs onnoozel petroleumlampje zonder glas, alsof
het een oliepitje was. Bij dat licht glommen hun bruine koppen als de pit van een
salakvrucht.
Maar een windrukje veegde het vlammetje uit en blies haar tegelijk een kruidige
schroeilucht in de neus. Hun moeder, Mah Assan, roosterde sesaté; boven houtskolen.
Ze zag den gloor van het vuurtje beurtelings verhelderen en versomberen als leefde
en respireerde het.
Nu links, achter langs het wachthuisje aan den grooten weg. Dan liep ze den
kampong alweer uit.
Ineens, vlakbij, donker en ronkend, met trillende nagalmen, brak een dreunende
slag de geluiden der stilte en van het kleine leven stuk, - herhaalde zich plechtig: De
tong-tong-balk riep zeven uur uit.
Ze hoorde er ook andere op een afstand. Maar dat scheen dezelfde klank niet. Dat
zong bijna.
Ze dacht: De stem van den tong-tong was helder van binnen, maar ruw van buiten,
en veraf bleef alleen het heldere over.
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Ze was al op het laatste wegje, het paadje door de moestuintjes van Abdoel, en
daar omving haar weer het wijde. Maar menschelijke geluiden bevolkten het.
Ergens op den grooten weg liep een koekjesverkooper te venten. Wat klonk dat
droefgeestig, tenminste het begin van wat hij riep. Mammie zei: net een
ràm-me-nàs-jongen, of een ál-ma-nàk-mannetje 's winters 's avonds in Holland:
‘do-ö-dòòòl, - dodòl - do-dòòòl.’ Maar het slot was vroolijk: ‘Kwee gueplàk,’ als
riep hij uit gekheid rataplàn, blij dat de ellende voorbij was. Hij bedoelde zeker: zoo
taai als dat eerste koekje, zoo bros is het tweede!
IJl, ver, verlangend als de lokstem van een beest, streepte een gerekt gefluit door
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de lucht, met nog een gebogen kreetje, apart achteraankomend. De sneltrein uit de
Preanger. Die was veel te laat. Zou er aardschuiving geweest zijn?
Toen weer een werkelijk dier. Ergens in een bamboe zat een tonggèrèt. ‘Jou
verwaande sprinkhaan, wou jij de viool zijn van den kikkergamelan. Het heeft er
niets van, hoor! Eerst ratelen en dan gillen! Je lijkt wel een wieltje, dat aldoor vlugger
afloopt, tot het giert! Je bent nog veel erger dan het katrolletje van Mah Sinah!’
Haar gedachten bleven vriendelijk met de dieren spelen, wier geluiden ze hoorde,
maar ze was daar toch niet heelemaal meer bij. Ze zag tegelijk aldoor Sarih's lieve
gezicht met de Arabische oogen.
- Wat had die malle Johnny ook gezegd? ‘Het heele gezicht is een gedicht, en die
oogen zijn bloemen. Maar heele bizondere. Uit de Duizend-en-ééne-Nacht,’ zei hij.
‘Ze staan zoo naar voren omdat ze den regen willen opvangen.’
‘De regen?’ vroeg Guíetje.
‘Ja, van zoentjes,’ zei John.
‘Foei gekkert!’ riep Guíet, ‘en haar holle neus?’
‘Ze heeft neusvleugels als kleine schelpen.’
‘En dat theekleurtje, waar ze zoo trotsch op is?’
‘Thee?’ zei hij, ‘Koffie!! Het is niet donkerder dan een aróóm van koffie!’
‘Maar jij vertelt me dat niet over, hoor, jou aapje,’ zei hij tegen haar, toen hij
merkte, dat zij óók luisterde.
- Sarih keek nu zeker erg verdrietig. Toch wel zielig, hè. Ze zou niet echt bóós
kijken, ze was veel te lief. Ze zou wel echt ongerust zijn. Moeder niet. Die was ook
niet bang voor de geesten.
Vlak onder den eenzamen ramboetan door, die maar onverschillig zoo'n beetje
soemde, alsof de wind hem niet schelen kon, was ze nu zóó bij het schuttinkje van
Clélie's erf.
Ze paste goed op, dat het bamboe-deurtje niet piepte. Het achtererf was heelemaal
kaal; er stond maar één klapperboom; daar woonde die groote tokèh.
- O, daar begint hij precies. De wind die den klapper stevig in den kuif pakte, bonk! daar heb je al een noot! - maakte hem zeker aan den gang.
- Het leek eerst wel of hij telegrafeerde, maar het eind van zijn liedje bibberde
erbarmelijk: tok-toktòk - tok - toktòk - toktòk - tokèh - tokèèëëëh!
- De inlanders die zijn bang voor je! Wanneer jij bijt, laat je pas los als het bliksemt!
Maar je bijt niet hè!? Ga maar gauw slapen. O nee, je bent net op! Nu vang dan maar
veel muggen, - dag!
Ze had haar praatje met den onzichtbaren hagedis alleen maar gedacht, gunde zich
den tijd niet om stil te staan en hem aan te roepen. Ze ging haastig rechtsom, de
bijgebouwen langs, toen het voorerf over, waar het zoo donker was door de hooge
mangistans.
- Ja, ze zag het al van ver, - voor op den weg stond Sarih.
Ze herkende Sarih dadelijk, aan de ronding der schouders en aan de hoofdhouding,
het scheef opheffen van het gezicht.
Haar eigen bloote voetjes waren op den vetten grond onhoorbaar.
- Sarih keek nog niet naar haar.
De ouderwetsche lantaarn gaf slecht licht, liet Sarih telkens in het duister. Het
fantastieke kind hield van die gasvlammen.
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- Trillende vlinders, vurige vleermuizen die het gezellig vinden te wonen in zoo'n
heldere glazen kooi. Ze houden hun huis zelf lekker warm, maar vandaag zou het
erin tochten.
Plotseling zag zij de vlam als een bloem, en die wapperde wild, alsof de wind haar
bijna ontbladerde, sloeg toen plat als werd ze van haar stengel geblazen.
In de volgende luwte richtte zij zich weer op, en stond nog wat na te wapperen en
dansen.
Juist toen het licht weer rechtflapte, kreeg
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ze Sarih goed te zien, die eindelijk het hoofd draaide naar haar toe, en haar kleine
kwade geweten liet haar schrikken: Sarih scheen haar ineens vreeselijk veranderd, vaal, zonder neus, en met diepe gaten voor oogen; als het doodshoofd op Johnny's
kamer.
Dat duurde maar één moment, toen zag ze weer Sarih's gewone lieve gezicht. Ze
moest van binnen lachen, zoo bezorgd als het nog achteraf stond. Ze wàs er nu toch!
Maar nog harder lachte het in haar hartje: Wat begon die Sarih haar dadelijk vlijtig
te beknorren! Sarih bromde als een hondje.
- Stil maar, dacht ze, - stil maar; je bent een best beestje, hoor. Hebben ze een
aapje bij je laten zuigen, en zit het kleintje nu telkens boven in den klapper?
- Of ben je eigenlijk een trouwe kloek, die ze hebben gezet op het ei van een lorre?
Wat tjoktjok je ongelukkig, als dat rare jonkie 's avonds niet naar beneden komt!
Klok klok kloek klok klok!
- Sarih's gezellige stem werd er heelemaal diep van. Het lijkt wel water, dat kloekt
uit een groote flesch. Anders als Sarih wat vertelt, dan is het soms net het ruischen
van een fluisterend lui regentje, waar je naar luistert, zonder op te letten of het iets
zeggen wil.
- Wat had Sarih toch allemaal? Was moeder uit?.... Naar tante Jaatje?.... Bleef ze
er avondeten, ja?.... De geesten?.. Op het kerkhof in de schemering?....
- Och nee, Sarih, je weet wel, de geesten zijn niet boos op Non.... Non houdt wel
van de geesten.... Nòn is niet bang voor de geesten.... De geesten zijn bang voor
Non.... Non kan den wind gebieden.... Non roept hem: koeloe, koeloe-koeloe.... Dan
jaagt de wind de geesten weg.
Ze had dit alles wat vaag gezegd. Ze wrevelde ook wel een beetje tegen Sarih.
- Die Sarih!!.... niet zitten.... niet slapen.... niet eten in den schemer.... ze kon het
niet allemaal onthouden!
Maar ineens luisterde ze helderder: - Wa t was het dat Sarih daar zoo geheimzinnig
gezegd had? Wáár wilde ze haar nu weer mee bang maken?
Ze achterhaalde den al verzonken klank:
Poenti Anak!
- ‘Wàt zeg je, Sarih?’
- ‘Ja Non,’ fluisterde Sarih terug, en keek om alsof er wat achter haar stond, - ze
is bang om het te zeggen, dacht het kind, - ‘Pas op, pas op! De Poenti-Anak is er óók
nog! De Poentie-Anak steelt kinderen. De menschen hebben de Poenti-Anak hier
gezien. Op den weg naar het kerkhof. Kom niet dichtbij, Non. Als de Poenti-Anak
je vangt....!’
Maar het kind zei luid en verheugd: ‘De Poenti-Anak, Sarih?.... Waarom heeft
Sarih mij daar nooit van verteld? Laat mij de Poenti-Anak zien!.... Het zoontje van
den tuinknecht riep gisterenavond: Dat is de Poenti-Anak die daar lacht, en hij liep
hard weg. Maar Albi zei: Och een lachuil.
- Sarih moet van de Poenti-Anak vertellen!’
‘Nu niet, Non. Eerst moet Non Ani zich wasschen en verkleeden. Non mag zoo
laat niet meer naar de badkamer. Ik zal een bak water binnen brengen. Ga maar vast
in de kamer, Non. Non's jurk ligt al klaar.’
Binnen vond An haar rose baadje uitgelegd. Ze hield daar niets van, maar Sarih
was er dol op.
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- ‘Och nee, Sarih; ik wil geen negerkind zijn. Ik vraag mijn lichte jurk, het
manestraaltje.’
Ze flodderde lekker en vlug. Toch was ze daaronderdoor nog altoos bezig met
Sarih, zooals die in den schemer en de duisternis had gestaan op den weg.
Ze vroeg: ‘Waar heeft Sarih aan gedacht, toen Sarih op Non wachtte, buiten?’
‘Op het laatst heeft Sarih gedacht: Misschien doen de geesten Noni Ani toch wel
niets.’
‘Waarom dacht je dat, Sarih?’
‘Omdat de Nonna misschien wel toove-
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ren kan. De Nonna is het jongste kindje van de Njonja. Ze is zóó lang bij haar moeder
gebleven. Ze is het dertiende kindje.’
‘En wat heb je éérst gedacht, Sarih?’
‘Ik weet niet, Non. In het donker kan Sarih zich niets te binnen brengen. Sarih kan
pas weer denken als de man komt en den lantaarn aansteekt.’
- Ja ze wist het wel. Sarih was bang in het donker als een klein kind. Sarih vond
het vrééselijk 's avonds buiten te wachten op haar. Het was dan anders juist zoo
lekker, daar voor op den weg. Je zat er in een afgrond, in een rotskloof. De groote
boomen staken hun kruinen van weerszijden uit de erven over den weg; dat waren
de rotsen.
- Ze zat er zelf zoo graag te schemeren. Het schemerde er heel anders dan op de
velden. Hier was het geen licht dat uitging, maar de duisternis die zwarter werd.
Alsof de zwartigheid van de nacht in het ravijn bezonk.
- Waarom zou Sarih juist hier wachten als Sarih moest uitkijken naar haar? Omdat
de schemering hier korter duurde? En omdat daarna dan de lantaarn aanging?
- Sarih was voor de schemering nog banger dan voor den nacht. ‘Als het schemert,
dan gaan de geesten rond, alle menschen weten dat,’ zegt Sarih. ‘Zie jij ze dan nooit,
Non? Ik heb er zelf gezien. In de boomen van den weg; en in de struiken van den
kampong.’
- Die goeie Sarih. Ze zag de lucht tusschen de blaren voor spoken aan.
- Toch een lieverd! Wat was ze laatst stilletjes aan haar bedje gekomen, Sarih,
toen ze ziek lag. De zon ging onder. Het werd koel Haar hoofdje gloeide niet meer.
Ze zou straks wel een beetje kunnen slapen.
- Maar Sarih was bij haar neergehurkt en had allerlei gezellige dingetjes verteld.
‘Weet je al, Non, dat de kat van tante Jaatje jonkjes heeft? Ik heb ze vanochtend
gezien. Een witje, en een gestreept, en dan is er nog een zwartje. Dat is een liefje.
En hij heeft heelemaal geen knobbels in zijn staart. Een echte Hollandsche kat. Hij
lijkt op ons Jantje. Misschien is Jantje zijn vader wel!
En verbeeld je Non, de tokèh van onzen grooten klapperboom, die is óók in huis
gekomen. Er wonen nu twéé tokèh's in de voorgalerij onder het dak!
En Non, Sarih heeft goed gekocht voor dat nieuwe baadje van haar. Sarih heeft
roode bloempjes gekozen, zooals Non gezegd had. Morgen in het licht mag Non
kijken.’
- Toen had de huisjongen Sarih geroepen om bij moeder te komen, maar Sarih
had gauw gezegd: ‘Ik kom terug, Non, zal Non zorgen dat ze niet gaat slapen?’
‘O jij, Sarih,’ had ze toen moeten lachen; ‘nu weet ik het. Je komt me allemaal
dingetjes vertellen, dat ik niet in slaap val terwijl het schemert!’
‘Nou ja, Non, maar blijf maar wakker voor Sarih, ja Non?’
- Die goeierd. Moeder had verboden licht bij haar op te steken. En nu had Sarih
in den schemer gezeten, waarvan zij zoo bang was, en gezorgd dat haar Nonni niet
insliep vóór donker.
- Toen ze een héél kleintje was, zou ze toen óók zoo geweest zijn als Sarih? Net
zoo bangig?
- Sarih kon, als ze bij haar en de andere kinderen 's avonds in den tuin zat, aldoor
maar zitten kijken ergens heen, naar één plek, waar het erg donker was. En als er
dan een manga neerplofte, dan schrok Sarih daarvan, dat ze heelemaal schudde, en
ging verzitten, dichter naar den lantaarn toe.
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‘Wat zag je daarnet in het duister, Sarih?’ had ze vaak gevraagd. ‘Weet niet, Non’
zei Sarih dan.Ze was onderwijl met wasschen klaargekomen. Alleen het jurkje moest ze nog
aan. Sarih ruimde haar vuile kleertjes weg, ging het water weggieten.
Maar het kind zat intusschen op den grond en verbeeldde zich strak wat Sarih
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zag, als ze zoo staarde naar het donkerworden.
Ze kreeg het gevoel, dat de duisternis kwam opzetten als donker water, als een
vloed 's avonds, en dat de boomen en alle dingen die ze kende erdoor werden
overstroomd, verdronken; maar onbekende dingen, die ze niet zien kon maar waarnaar
ze toch aldoor kijken moest, doken uit de duisternis op. Maar zij zelf was een klein
lichtje, een oliepitje, dat een klein kringetje van schijnsel gaf, en het vlammetje werd
aldoor kleiner, en het kringetje kromp tot ze er niets meer in zien kon. Ik kan mij
niets te binnen brengen, dacht ze nog. Ze voelde de angst in haar òògen. Haar oogen
wemelden met vlekken en kringen. Toen sputterde het pitje, ging bijna uit.... Het
lichtje, op de kinderkamer.... Mammie!
Daar was ineens Tineken's heldere stem, uit den tuin, en die riep: ‘Kom je niet bij
ons, An? We zitten voor aan de poort. De manga's vallen.’
‘Ja, ik kom. Heb je er al veel?’ riep ze terwijl ze het jurkje aanroefte. ‘Kom jij
straks óók, Sarih? Je moet vertellen van den Poenti Anak. Wil je wel?’
En ze liep den tuin in. - Gek. Ze zag aldoor een houten hangertje, met ingetrokken
vette oliekringen op het blad. - Het plankje van het nachtlichtje! - Waar was dat
geweest? - In hun oude huis in Den Haag. - Maar toen was ze nog een kleintje, vier,
geloofde ze.
- Hè, wie heeft Tineken bij zich, waar ze mee praat, dacht ze. Ze zag het zusje van
Clélie al, dikke Nel. Die zat boven op het ééne muurtje van de poort; haar palen van
beenen lagen languit boven over het muurtje, haar vette achterkantje leunde
gemakkelijk tegen den eenen steenen post.
Tineken was tegenover haar op het andere muurtje gaan zitten, liet er haar beenen
afbengelen. - Maar wat was dat voor een klein hoopje, dat daar hurkte in de schaduw
bij haar, voor het muurtje, op den grond?
- O, ze kende dat stemmetje wel. Net een slaperig belletje. Aldoor dezelfde toon.
Maar zóó langzaam. Het leek Jantje wel, de zwarte kater, als ze hem een klokje
hadden omgebonden om te hooren waar hij bleef en hij zag dan kans op de zoete
voetjes van zijn lange pooten weg te sluipen, dat de bel maar alle drie passen één
keer tikte.
- Natuurlijk was die kleine Neng weer met Tineken meegeloopen.
‘Dáàg Tineken; dag Nel! Gezellig dat jullie gekomen bent. Hoeveel heb je er al?
Tien?
Dag Neng, dag Bobje, dag jongen, dag Chineesje, ben je er óók?’ en ze bukte om
het kereltje moederlijk over zijn dunne haartjes te streelen, terwijl ze dacht: Arm
ventje, zoo'n weesje; - zou die Roomsche tante wel goed zijn voor hem? Zeker niet
zoo lief als zijn chineesche moedertje die verleden jaar is doodgegaan.
‘Eerlijk deelen,’ zei ze toen. ‘Hier Neng, ik beur je op, dan zit jij naast Tineken,
- Twee bewaren voor Sarih, Nel. Trek je beenen wat in, dan kom ik naast je. Zoo.
D'r is hier nog plaats voor Sarih ook. Sarih komt zoo vertellen. Van de Poenti-Anak.
Ik weet óók nog een verhaal. We vertellen i e d e r een verhaaltje. Of weet jij weer
niks Nel?’
‘Nee, ik wéét wel wat,’ zei Nel ijverig. ‘Maar het is kort.’
‘Mooi. Jij Tineken? Ja? Ik heb ook nog een kleintje, om te vertellen in plaats van
Bobbie; die is nog zoo klein, die hoeft nog niet.’
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Ze kluifden op hun manga's. Nel knaagde van de hare den schil rondom af; die
liet niet vanzelf los, wou zich er niet af laten trekken. Ze draaide hem rond als een
klapperrot zijn ramboetan.
‘Niet erg rijp, hè,’ zei Nel en gooide Tineken met den langen pit.
‘Mis,’ riep die, zich bukkende, ‘niet doen. O daar komt Sarih al. Zie je ze?
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Wat is het licht geworden. Ik geloof dat de maan zóó opkomt.’
‘Komt Sarih naast Non zitten op het muurtje?’ vroeg An.
Maar Sarih hurkte liever vóór haar, op den grond, met den rug tegen den muur.
Ze zat daar zóó, dat het lantaarnlicht haar recht in haar gezicht scheen.
‘Zeg, Sarih,’ begon An. ‘L a c h t de Poenti-Anak altijd? Is dat het eenige geluid?’
‘Stil Non, niet zoo hard.... Die lacht maar, de Poenti-Anak, omdat het hartzeer te
groot is om te huilen.’
‘O wat erg, Sarih; - waarom heeft de Poenti-Anak zoo'n verdriet?’
‘Het is een vrouw, Non; ze verlangde zoo om een kindje te hebben, en toen ze er
een zou krijgen, is ze doodgegaan vóórdat het kindje er was.’
‘Ocharme, Sarih! Als ik haar zie, zal ik haar vriendelijk groeten en heel lief voor
haar zijn.’
‘Pas maar liever op, Nonnie; anders pakt ze je nog!’
‘Och nee; ze zal me niets doen. Non is al zoo groot. De Poenti-Anak vindt een
klein kindje veel liever natuurlijk. Ik ook. Kunnen we haar niet een klein kindje
geven? Wat jammer dat Sarih geen kindje heeft. En Non heeft ook al geen broertje
of zusje.’
‘Praat toch niet zoo, Nonnie. Je weet niet wat een Poenti-Anak allemaal doet. Sarih
zou haar kindje nooit geven. Het zou ervan sterven.’
‘Waarom, Sarih? Wij hebben toch meelij met haar. Als Non een kindje had, zou
ze haar roepen. Dan zou dat kindje van haar en van Non samen zijn. Non zou zeggen,
dat het bij Non moest wonen, want dat de Poenti-Anak een geest is, en het kindje
een menschenkind. Maar ik zou altijd een raam laten open staan. Dan kon ze bij zijn
bedje zitten, en hem lekkere vruchten brengen wanneer ze maar wou. Dan hoefde
ze nooit meer zoo akelig te lachen.’
‘Hoe kun je toch zoo praten, Non. Weet je dan niet wat b a n g is? Ze hebben haar
gezien. Hier in den ramboetanboom achter het erf van de overburen. Ze zal je nog
vangen als je weer zoo laat van het kerkhof komt!’
‘Wie heeft haar gezien, Sarih?’
‘De oude tuinknecht en kokki Iot.’
‘Laat ze mij roepen, Sarih, als ze haar weer zien. Ik wil met haar spreken. Misschien
kan haar hartzeer beter worden.
- Zouden jullie niet durven?’ vroeg ze aan de vriendinnetjes.
‘Ik niet,’ zei Nel gedecideerd.
‘Jij Tineken?’
‘Ik? Misschien. Als jij m'n hand vasthield, en het niet heelemaal donker was. Als
de maan scheen,’ zei ze; ‘zooals nu.’
De maan was opgekomen en juist uitgerezen boven het dak van het huis. Ze stond
daar, vol, rond en geel.
- Als een gouden dukaat, dacht An. - Maar haar licht is blauw. De groote klappers
links van het huis, druipen van blauw-zilver vuur.
‘Wat rond is ze. Het lijkt de zon wel,’ zei Tineken. ‘Ik weet een verhaaltje van de
zon.’
‘Het mijne is van de maan zelf en van de maanbloem, en van de manestraaltjes,’
zei An. ‘Begin jij maar.’
‘Goed,’ zei Tineken, en ze ging er voor zitten. Ze trok haar lenige beentjes op en
kruiste die onder zich. Haar lange handjes lei ze kruiselings plat op haar borstje.
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- Het wordt zeker een heel verhaal, dacht An. - Ik kan haar gezicht niet goed zien,
ze zit nu buiten de maan. Maar ze heeft toch zulke grappige ooglidjes. De lantaarn
schijnt op haar rug; die maakt dat gouden lijntje langs haar lange haar.
‘Daar waren eens twee kinders. En het eene zei: De zon dat is mijn pappie, en de
aarde is mijn mammie.
Nee, zei het andere kind. De aarde is mijn pappie en de zon is mijn mammie.
Jij bent wel een beetje dom, zei het eene weer. De mammie daar kun je bij slapen,
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die houdt je 's nachts op schoot, dat is de aarde.
Nee, zei toen het andere: De mammie die maakt je warm, en die is altijd vriendelijk
en liet tegen je, en die lacht tegen je, net als de zon.
Nee, zei het eene toen weer. De aarde die maakt het eten klaar, dat is de mammie.
Och kom, zei het andere: De aarde moet hard werken om ons eten te geven, dat
is de pappie.Tineken zweeg; verschudde haar lange haartjes.
‘En toen?’ vroeg Nel lijzig, ‘wie was nu de echte mammie?’
‘Weet 'k niet,’ zei Tineken plagerig en begon te lachen. ‘'t Verhaaltje is al uit.’
An lachte ook: ‘Ik dacht nog wel dat het een lang verhaal werd. - Hè nee, Nel, je
houdt je beenen niet bij je, ik ga op den overkant zitten naast Bobje,’ en ze veerde
weg.
Maar eigenlijk zei ze dat maar, omdat ze het prettig vond het dreumesje vlak naast
zich te hebben, en zijn handje vast te houden, of te streelen over zijn kopje en langs
zijn gezicht, terwijl ze zelf aan het vertellen was.
Hij had zoo'n gezellig mal snoetje het Chineesje; allemaal lijntjes die dansten. Ze
moest altijd ‘lijntjes voelen’ als ze hem aaide, of ze met haar vinger dezelfde weer
kon vinden, die ze zag als hij met zijn bolletje een beetje in de zon zat. Eentje was
er, dat begon naast zijn oogje, en dan over het dikke been van zijn koontje, en dan
opzij van zijn mondje. Dat was net een boog om mee te schieten, zoo'n eindje
opgewipt aan de twee kanten.
Maar het mooiste dat had je als je begon bij het puntje van zijn wenkbrauw. Neer,
op, neer; naar binnen, naar buiten; in een mooi krulletje opzij, - dan was je net langs
de wenkbrauw, het holle neusje en het neusvleugeltje geweest.Nel moest nu maar éérst vertellen. Dat duurde nóóit lang. Het benieuwde haar wat
het zijn zou.
‘Wel Nel.’
‘Daar liep eens iemand langs het strand. Het was een meisje en dat zocht schelpen.
Toen vond ze heel mooie schelpjes die ròse waren, en middenin was een vlekje en
dat was óók ròse, maar donkerder rose. En toen zei ze: dat zijn net nagels van kleine
kindertjes, met zoo'n plekje d'rop.’
Met haar dravende fantasie was An het vertelsel lang vooruitgeloopen, vroeg in
spanning:
‘W i e had de kindertjes opgegeten?’
‘Opgegeten?’ vroeg Nel, nuchter. ‘Dat wéét ik niet. Het is niet verder.’
Ze moesten allemaal verschrikkelijk lachen.
‘Maar aardig,’ zei An ‘van die nageltjes. En als je ze tegen de zon hield, dan zag
je het licht er doorheen.
Zal ik nu maar beginnen van den Kembang-boelan? Ja?
- Zit je wel goed, Bobbie? Wor je moe? Leun dan maar wat tegen me aan. Maar
goed luisteren.’
‘Eens op een avond stond de maan te schijnen. Ze verveelde zich wel een beetje.
Altijd diezelfde sterren ook, dacht ze. Er is hier nooit iets nieuws te zien. De aarde
is ook al alle nachten hetzelfde: land en zee en wolken. Ik hou nog het meeste van
de zee. Daar kan ik me tenminste in spiegelen.
Ze boog zich voorover. Er dreef net een wolk onder langs haar. Toen die voorbij
was zag ze, dat ze recht boven een eiland stond.
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Nu kan ik me nog niet eens spiegelen.
Ze kende dat eiland wel. Dat zag je ook al elke nacht.
Maar hé; - wat was dat daar voor een licht? Dat was er vroeger toch niet. Het leek
wel of daar een ster op het eiland lag. In een groote plek helder licht!
Wat véél licht! Ik zou haast zeggen, het is helderder dan mijn gezicht in den
zeespiegel!
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‘Manestraaltje,’ riep ze tegen een van haar kinderen, ‘ga jij eens gauw kijken, wat
dat daar voor een licht op dat eiland is?’
Het manestraaltje danste op zijn witte voetjes weg. Maar na een poosje werd het
erg moe. Het zag nergens iets om op uit te rusten. Het kreeg een mager gezichtje van
de moeiigheid. Het werd zoo smalletjes! Het begon weg te smelten. Er bleef heelemaal
niets van over. Het kon dus natuurlijk ook niet terugloopen naar de maan.
Toen stuurde de maan een ander straaltje uit, om te zien, waar het eerste toch bleef,
en om te kijken, wat of er daar beneden op het eiland zoo stond te schijnen.
Dit tweede manestraaltje was heel flink, dik en groot. Het kwam veel verder dan
het eerste gekomen was. Maar het werd ook al erg moe, en heel mager. Het moest
van moeheid aldoor langzamer loopen. Het was nog ver van de aarde af, maar toen
zag het, dat de lucht al begon rood te worden! Daar schrok het vreeselijk van! Het
wist héél goed, dat een manestraaltje in het zonlicht verdampen moet. Daarom geeft
de maan ook nooit licht overdag, al staat ze aan den hemel. Dan houdt ze altijd haar
kinderen thuis.
Het straaltje haastte zich, holde dat het over zijn arme magere beentjes struikelde!
Maar de zon ging op, en het verdampte. Er bleef niets van over dan een heel klein
wolkje licht. En toen kwam de wind nog en woei dat uitelkaar. Toen was het weg.
De maan was erg ongerust geworden, en dus stuurde ze den volgenden avond drie
kindertjes tegelijk uit. Die moesten zoeken. En ze zei dat ze elkaar bij de hand moesten
vasthouden. Het waren gehoorzame kindertjes, en doordat ze op elkander leunden,
werden ze ook niet zoo moe als hun broertjes. Maar op de aarde voelden ze zich toch
zoo slapjes, of ze nooitmeer konden terug vliegen. Ze rustten eerst wat uit. Toen
gingen ze toch maar gehoorzaam zoeken, wat er zoo had staan schijnen.
Ze wisten het ook wel van de zon, en dus kropen ze overdag weg onder een steen
of in een hol. Ze hadden vaak erge honger. Maar er was soms wel een wit konijn of
een witte moederpoes die meelij had met de witte manestraaltjes en ze van haar witte
melkje liet meedrinken.
's Nachts zwierven ze over het land. Ze konden ook over het water loopen, want
dat houdt veel van licht. En eindelijk, eens op een nacht, kwamen ze aan het eiland.
Wat was het daar prachtig licht! Dat kwam van de Kembang Boelan, die daar stond
te bloeien. Ze gaf nog veel meer licht dan hun moeder de maan zelf.
‘Zoete Maan-Bloem,’ zeiden ze, ‘wat ben je mooi. Je lijkt op Moeder! Maar we
zijn zoo moe, hoe moeten we toch weer op de maan terugkomen? We kunnen niet
meer vliegen!’
‘Vliegen kan ik zelf ook niet’, zei de Kembang Boelan vriendelijk. ‘Vraag
Boeroeng-Poetieh eens, die woont aan den anderen kant van het eiland.’
Daar vonden zij een groote witte vogel op zijn nest. ‘Witte Vogel’, vroegen ze,
‘kun jij ons naar onze Moeder, de Maan, terugbrengen?’
‘Welzeker,’ zeide Boeroeng-Poetih. ‘Ik zal je helpen; waar heb ik anders vleugels
voor! Ik moet net dien kant uit. Klim maar op mijn rug.’
Vlug kropen ze op den rug van den vogel. Wat waren ze blij. Hij had groote, breede
witte vlerken, en hij vloog verbazend snel, urenlang recht omhoog. De drie straaltjes
zaten diep weggekropen in zijn warme veeren. Ze raakten eindelijk in slaap, maar
hielden zich met hun kleine handjes stevig vast.
Dicht bij de maan vouwde de Witte-Vogel zijn wieken op en streek neer voor haar
voeten.
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‘Wel, vogel’, zei de maan, ‘wat zijn je vleugels mooi groot en wit. Wat ben je een
mooie Boeroeng-Poetih! Je bent zoo mooi als een prinses. Ik zal je Boeroeng Poetri
noemen. Maar zeg eens, heb-je soms een tij-
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ding voor me, of kom je me iets brengen?’
Toen schudde de vogel zijn rug, en de kinderen kwamen tusschen de veeren uit
net als kleine vogeltjes, die op den rug van een ooievaar gereisd hebben.
De maan nam het kleinste op schoot, en dat viel dadelijk weer in slaap. ‘Wat ben
ik blij, dat jullie er bent!’ zei ze, ‘maar heb jullie niets van je arme broertjes gezien?’
‘Nee,’ zei het oudste zonnestraaltje. En het middelste schudde met zijn bolletje
van neen.
‘Nee,’ zei ook de Boeroeng Poetih. En toen vloog hij op en was met een paar
veugelslagen ver weg.
De maan keek toch zoo bedroefd! Toen wilde het oudste straaltje haar troosten en
zei: ‘Maar we hebben wel gezien, wat of er op de aarde zoo staat te schijnen. Het is
geen spiegel, hoor. Het is een prachtige groote bloem, en die geeft nog meer licht
dan u zelf.’
En het middelste straaltje knikte met een ernstig gezichtje:
‘Veel mooier licht!’
De maan, die met de zon juist zoo'n ruzie heeft, omdat ze het mooist van allemaal
wil schijnen, werd verschrikkelijk boos.
‘Foei,’ riep ze, ‘wat moet ik hooren van mijn eigen kinderen! Maak dat je wegkomt,
slechte kinderen. Ik wil je nooit weerzien! Lichter dan ik zelf!’
De twee manestraaltjes schrokken erg, en ze pakten elkaar bij de hand en liepen
zoo hard naar de aarde als ze maar konden. Gelukkig had het derde kalm doorgeslapen,
anders was het óók nog weggestuurd!
Maar de twee oudsten zwierven doodbedroefd rond, en wisten heelemaal niet,
waar ze toch naartoe moesten gaan.
Eens op een nacht kwamen ze aan een moeras. Daar woonde een dikke, wijze
lintah. Toen die hen zag voorbijloopen, riep hij:
‘Goeien avond, koenang koenangs. Wat doen jullie hier eigenlijk? Wat zijn jullie
voor groote vuurvliegen?’
‘Neen, goeie oude Pah-Lintah,’ zeien ze, ‘we zijn geen glimwormen. We zijn
Manestralen, en de Maan is onze moeder. Maar we mogen niet terug, want ze is boos
op ons.’
‘Arme, kleine dingen’, zei toen de bloedzuiger, ‘wat náár! Maar jullie moet niet
zoo ronddwalen. Als de menschen je zien, denken ze dat je dwaallichtjes bent. Dat
zijn eigenlijk nagels van een oude dooie Chinees. Van die heele lange nagels. Daarom
zijn de menschen bang voor jullie. Het was een heele rijke gierige Chinees, zie je!
Hij had er zijn leven lang geld mee samengekrabbeld. Nu is hij dood, maar nu kunnen
ze het krabbelen nòg niet laten. Van mij zeggen de menschen, dat ik een bloedzuiger
ben. Daar is wel wat van aan. Ik kan niet helpen, dat ik zoo ben geboren. Maar die
Chinees was zelf een mensch en toch zoo schraapzuchtig, dat hij de andere menschen
aldoor liet bloeden. En zijn nagels doen dat nòg. Wie er door gekrabd wordt, gaat
dood, zeggen ze. Daarom zijn ze zoo bang voor dwaallichtjes. En dan raken ze uit
angst van den weg af in het moeras. Dan zijn ze toch ook dood.’
Toen ze dit hoorden, werden de Manestraaltjes erg bedroefd.
‘Lieve vader lintah’, zeiden ze, ‘wat is dat toch verschrikkelijk! Wat moeten we
doen? We gelooven er niets van, hoor, dat je een valsche bloedzuiger bent! Anders
zou je het immers graag hebben, dat er menschen in het moeras raakten. Je waarschuwt
ons juist, dat dat niet gebeuren zal!’
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‘Och, wat zal ik je zeggen’, zei toen die rare bloedzuiger een beetje valsch:
‘Verleden maand is er hier nog iemand verdronken, en ik eet maar éénmaal in het
jaar. Ik ben nu nog rond en vet. - Maar laat ik je liever vertellen wat jullie moet doen.
- Ga naar het slot van den koning; dat ligt ginds aan de beek. Het dochtertje van den
koning dat is zoo verlangend naar de maan. Ze is er ziek van.
Eigenlijk is ze alléén maar gezond, als ze in het licht van de volle maan mag
wandelen. Vannacht is het heelemaal donkere
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maan, dan is haar ziekte altijd het ergst.
Ga jullie nu onder haar venster luisteren. Ze valt het laatste in slaap van allemaal.
Dan spring je door het venster naar binnen, en gaat vlak bij haar zitten.’
De twee straaltjes deden, wat de oude lintah gezegd had.
Toen iedereen sliep, en het zieke, bedroefde prinsesje ook, toen slopen ze door
het venster en ging er op elk van haar ooglidjes een zitten. - En ze had net zulke
oogleden als Tineken heeft. Zoo'n boogje met in het midden zoo'n lang puntje.
En zoo gauw het prinsesje 's morgens de oogjes opsloeg, slipten ze erin. Toen
voelde het prinsesje zich zóó vroolijk, dat ze haar bedje uitsprong en riep: ‘Het is of
ik binnen in mij de maan voel!’
Ze liep naar den spiegel en keek daarin, en toen blonk die alsof de maan er zelf in
scheen. Het leek dat de heele kamer vol maanlicht was.
De koning en de koningin kwamen aangeloopen, en wat waren die blij!
Het prinsesje was natuurlijk genezen, en haar oogjes bleven stralen als maneschijn.
Overal waar ze liep was een wegje van maanlicht voor haar uit. Iedereen die haar
oogen zag, voelde zich gelukkig. De zieke menschen werden gezond als zij ze
aankeek, en de padih, waar ze naar keek, werd rijp. De menschen hielden allemaal
veel van haar, en ze werd prinsesje Mata Boelan genoemd.’
Toen ze ophield kwam dadelijk Tineken los met een haast als had ze allang wat
willen zeggen. Ze kon dat dikwijls hebben na een poos stilte.
‘Jij bent net een flesch melk met room in de hals, en dan lóópt het straaltje ineens
weer,’ had An eens gezegd.
En nu raffelde Tine: ‘Erg mooi, Anneke; waar was het; zeker op Noessa
Kembangan. Ik wou dat we die boelan konden gaan plukken.’
Na dit relletje van Tineke liet Sarih's vage, vrome, droomende stem de woorden
in de stilte vallen; een voor een; alsof er droppels vielen in een bosch dat nadruipt
van den nevel.
‘Hoe weet de Nonni al deze dingen? Wie heeft ze aan Non verteld?’
- Zou ik zeggen: ‘De lintah?’ Sarih wil graag, dat het allemaal werkelijk is gebeurd,
dacht het kind. Maar ze zei toch eenvoudig: ‘Wel Sarih, Non zelf vertelt dit.’
Toen antwoordde Sarih's stem veel wakkerder, een beetje teleurgesteld en
verongelijkt: ‘Heeft de Nonni het gelezen?’
Dat deed haar stemming omslaan, ineens alsof er tegen een duikelpopje getikt
werd: Ik zàl je, dacht ze, en ze zei doordringend: ‘De Sètan heeft het aan Non verteld!’
Sarih kromp van de schrik, wreef afwerend met den rugkant van de hand over haar
gezicht, als was er haar onverwacht een kever tegen gevlogen. ‘Niet doen, Non; niet
zulke dingen zeggen, Non!’
- Sarih weet nóóit, of het niet wáár is, en of hij niet komt als ik hem roep. Dáárom
wil ze niet hebben, dat ik zijn naam noem, dacht het kind toen. Ze had al spijt:
‘Nee, hoor Sarih, niet bang zijn, ik heb het allemaal zelf bedacht’, wou ze Sarih
geruststellen, maar zoover kwam ze niet. Nel liet zich eensklaps een slag omrollen,
van het muurtje af. Daar was ze hoe langer hoe luier op uitgezakt, ze had eindelijk
heelemaal op haar rug gelegen. En nu plofte ze met haar buikkant in het zand beneden.
- Daar zit nou net zooveel beweging in als in een zemelen pop, dacht An.
Maar de gehurkte Sarih was in één angst door een heel eind weggesprongen;
precies een kikker!
‘Eèèh Non! Je doet me schrikken!’
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‘Wat heb je, Nel?’ vroeg Tineken. En An:
‘Toch geen zéér gedaan, Nel?’
Nel krabbelde op de been als een log jong beertje en riep: ‘Hoor je niet, de tongtong
slaat halfnegen!’
- Jawel, An hoorde er nu óók een, héél in de verte. Het klonk, vond ze ineens als
een hond die blaft, maar zóó ver weg, dat je
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denkt dat het geen hond is, maar dat daar iets zingt.
‘Toe, nog even blijven, ik moet nog vertellen voor Bobbie; het is erg kort,’ vroeg
ze. - Het gaf haar niet. Nel holde al:
‘Ik moest om acht uur thuis zijn!’
- Wat heeft ze het toch druk, ze loopt weer met armen en beenen tegelijk en
schommelt met haar rug; ze heeft overal haar hééle lichaam voor noodig; ik wil wel
gelooven, dat ze zoo slecht opschiet, dacht An.
Nel verzonk in de duisternis van het erf aan den overkant als een dikke visch in
donker water; twee of drie keer dook er iets van haar op, kwam haar jurkje even in
de maan. Nu was ze weg.
‘Zal ik maar gauw vertellen?’ vroeg An. ‘Jij en Bobje moeten óók naar huis,
Tineken. Hier neem jij Bob op je schoot, dan ga ik weer op het andere muurtje zitten,
bij Sarih, anders is die zoo alleen.’
Ze had het den heelen avond al bedacht, Tineken moest met Bobje op schoot zitten
onder dit vertelsel. Dan waren ze samen precies het beeld uit het verhaal en dat bijna
net zoo stond bij Bobje's Tante.
- Gek, dacht ze nu. Want het eenzame jongetje, dat is hij óók. Hij is er eigenlijk
twéémaal. Net als in een droom.
Maar ze begon:
‘Daar was eens een heel klein jongetje, dat heette Poengoet, want hij had geen
vader en geen moeder, en geen broertjes en zusjes en ze hadden hem ergens gevonden
op een weg. Toen hadden ze hem naar het klooster gebracht, en daar was hij gebleven.
Maar hij was nog te klein voor de kloosterschool; de jongens van de school vonden
hem ook veel te klein om met hem te spelen. Dus zat hij meestal ergens in een hoekje
met een bloem of met een steentje. Maar eens op een dag liep hij met zijn steentjes
stilletjes naar den kapel van het kloos er en daar zat hij op den grond; die was van
marmer en lekker koel.
Er kwam ineens een bij door het open venster vliegen, vlak langs zijn hoofdje, en
die zei brrrommm. Toen keek hij naar boven, waar de bij bleef, en hij zag dat daar
in de hoogte net zoo'n klein jongetje was als hijzelf. Maar het zat op de schoot van
zijn moeder en die had een groote rooie mantel aan en een koningskroon op het
hoofd.
Toen dacht het jongetje, kwam dat kindje maar wat met mij spelen. Het is niet
zoo'n groote jongen als op de school.
En hij riep: “Dag jongetje.”
Toen zei het beeld: “Kom maar hier kleintje!” en het bukte zich en nam hem op,
en zette hem op haar eene knie en haar eigen jongetje op de andere.
Maar ze wilden liever samen op den grond spelen met de steentjes die Poengoet
daar had laten liggen, en met den appel die het andere jongetje in zijn hand hield, en
ze lieten zich van haar knieën afglijden.
Toen kwam er iemand de kerk binnen, en het vriendje klom gauw op zijn moeder
haar schoot, en zat heelemaal stil. Maar de moeder had nog net tegen Poengoet
gezegd: “Jij mag morgen weer komen, hoor!”
Nou, en toen kwam hij daar alle dagen spelen.Maar Bobje, die heeft immers òns om met hem te spelen, - is het niet, Neng?’
Zij had het gezicht van het Chineesje niet kunnen zien, zooals Tineken met hem
zat tegen het licht van den lantaarn. Maar ze voelde, dat hij haar onder het vertelsel
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aldoor zat aan te kijken. Als het dag was, zouden zijn oogjes weer geglommen hebben
als kralen van akarbahar! En zijn kleine bol wiebelde wijs op dat dunne stengeltje
van een hals.
En toen ze klaar was, zei hij met een geluid als een vogeltje, een koetjitjah:
‘Gottogottegottekindje.’
‘Snoes’, riep Tineken; en ze pakte hem zoo wild, dat An zei: ‘Pas op, je smoort
hem nog, jou apemoeder!’
Maar toen hoorden ze ineens iets op het erf van Clélie en Nel, en Nel zelf kwam
den weg overhollen.
‘Wat mankeert haar’, zei Tineken, ‘ze vliegt!’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

348
‘Ze vliegt als een klappertor’, spotte An terug, want Nel bonkte buiten adem tegen
den eenen post van de poort, en riep hijgende: ‘Zeg, gauw komen! De Poenti-Anak
is er. Zij zit in den ramboetan achter ons erf. Ik zou je danken, ik heb haar niet gezien!
De kokkie is het komen zeggen. Durf jij gaan kijken, An?’
‘Wat is ze er gauw,’ zei het verrukte kind ‘Zou ze gehoord hebben, dat ik zoo
verlangde om haar te zien?
Ja zeker, ik kom, Nel! Gaan jullie allemaal mee? Gauw, anders is ze nog weg.
Kom Sarih? Nee? Ben je bang? Pas op Bòbje! Hier Tineken, geef me je hand!’
Ze liep met Tineken, die maar weinig achterbleef, vlug over den weg en onder de
mangistans van het buurerf door, langs de bijgebouwen, ving op haar gezicht een
maanlichtplek en dacht: lekker, máán. Wat zal ze mooi zijn. Als de Boeroeng Poetih.
Als een Engel.
Zóó, dadelijk, zouden ze onder de mangistans uit zijn, over het kale erf met de
lage schutting heen de Poenti-Anak in den ramboetan zien zitten.
Maar An voelde, dat Tine zich aldoor meer liet sleepen. Het leek wel een kleine
prauw, die zijn touw naar het groote schip strak trekt als dat harder vaart.
‘Blijf dan maar,’ zei ze knorrig en schudde Tinekens hand los. Aan het eind van
de galerij stonden de kokkie, de tuinknecht, nog drie anderen. Het groepje menschen,
die gulzig den hoek omkeken, maar bangelijk achter elkander wegscholen, bewoog
stil en schichtig als een druppel, waar de wind in blaast, en die zóó zal verstuiven.
Hoog en zacht, op de toppen van haar sterke voetjes, liep An hun voorbij, het
achtererf op, en zàg: Daar w a s het. Daar in den ramboetanboom, in een soort grot
van blaren, dáár zat ze in, de Poenti-Anak. Ze was niet echt wit. Ze was maar
witachtig. Het maanlicht schemerde daar. Ze had lange vleugels. Haast nog meer
vlerken van een vliegenden hond.
An voelde ineens, dat ze vreeselijk veel van die arme Poenti-Anak hield. Haar
hoofd was er heelemaal warm van. - Zou ik nergens een kindje voor de Poenti-Anak
kunnen wegnemen, dacht An. - Ze kijkt niet naar me!
Toen was An aan de bamboeschutting, en, opzettelijk, liet ze het
deurtjeschrilpiepen, dat de Poenti-Anak haar zou kunnen hooren en naar haar kijken!
- Maar eensklaps kreeg ze een gevoel als woei er iets kouds door haar hoofd: Het
werd er strak van: Niet echt! - dacht ze hard.
De gedaante had bewogen, was van het piepende hekje geschrokken. Maar geen
vogel of kalong, die zijn vlerken zóó verschikt!
Dat daar had zich verpakt; met een hand; al een aap, als een mensch. Dat was nooit
de Poenti-Anak!
Sarih weet er niet van, natuurlijk niet, joeg het door haar gedachten. Die heeft
maar zoowat gezegd. Iemand heeft haar afgeluisterd. Die wil me bang maken, dat
ik niet meer hier langs durf komen, in het donker, van het kerkhof. Een inlander.
Betaald zal ik 't hem zetten!
Honend, als had ze een kwaadwilligen bediende te kapittelen, riep ze naar boven:
‘Ben jij een Poenti-Anak, jij? Lach!!’
Geen antwoord.
‘Lach dadelijk, zeg ik je; anders geloof ik het nooit, dat jij de Poenti-Anak bent.’
Er kwam, hakkelig, schelkakelend en toch benauwd, een vreemdsoortig lachgeluid
van boven.
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‘Wou jij een Poenti-Anak zijn?? Het lijkt er niets op! Het lijkt niet eens een lachuil,
Kom er uit leelijkerd!’
Geen antwoord en geen beweging.
‘Zal je eruit komen, en gauw naar je huis gaan! Oogenblikkelijk!! Ik laat je
s c h i e t e n als je niet maakt dat je wegkomt!!’
Toen volgde er een groote beroering in het wittige daarboven. Het draaide zich
om. Het gleed bij den stam neer, in het maan-
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licht helderwit. - Als een kat, dacht ze, toen het dicht bij den grond losliet, en
omdraaiend scheen neer te komen op handen en voeten.
En terwijl de witte gedaante rennende vluchtte, de moestuintjes door, den kampong
in, riep ze, teleurgesteld maar triomfantelijk, tegen de bedienden in de verte, waar
Sarih en de kinderen nu ook bijstonden:
‘Nah! Jullie Poenti-Anak! Daar loopt hij! Bang om te worden geschoten! Dáár!!’
(Barchem, Januari 1918).

Angora,
door Bertha Stolk.
Elle endort les plus cruels maux. Et contient toutes les extases.
BAUDELAIRE.
Zij wist hem boven in de studeer-kamer; zij wist daar zijn blonde hoofd naast den
grijzen kroeskop van haar vader, gebogen over folianten, - vol doode letters, vol
doode dingen; hoe hij zich daar zóó hevig voor interesseeren kon? - maar het sterkst
wist zij: eer de avond voorbij was, zou hij hier, bij haar, zijn en zou zij hem bekend
hebben haar gevoel, het groote, steeds groeiende, voor hem zoo lang al in haar levend.
Gek? Onvrouwelijk? Och kom! Dat alles was al doorstreden in vele slapelooze
nachten. Dit vrat al haar krachten, - kòn niet langer duren!
Is dat soms vrouwelijker, dat hunkerend wachten? Dat gissen naar de
onder-beteekenis van iederen blik, iederen handdruk, ieder woord? Dat ontzenuwend
verlangen naar iets, dat soms gansch nabij, dan weer in verre vaagte wijkend, nu
eens bijna realiteit, dan weer slechts droom-bedrog gelijkt? Is de bekentenis niet
waardiger: ‘in mij is liefde, alles-van-jou-willende, alles-aan-jou-gevende liefde; wat is er in jou? 'k Wil geen medelijden, geen hoffelijkheid, - pijnlijk lachte zij: dit
woord stond zoo mal tegenover dat andere als een dandy met hoogen hoed en monocle
tegenover een Venusbeeld! maar wanneer ik je onverschillig ben, dan wil ik die
zekerheid aanvaarden en verwerken; - 'k zal er sterk genoeg voor zijn! Aan durende
onzekerheid zou ik ten gronde gaan.... En ten gronde gaan wil ik niet....
De heftigheid, waarmee zij deze onuitgesproken woorden in zich had laten
opbruisen, liet een moeheid achter, een weeë moeheid, die haar ademhaling jachtte,
haar beenen lam sloeg.
Na het nerveus heen-en-weer gaan in 't vertrek, liet zij zich in de sofa-kussens
vallen; de oog en sloot zij, als weerstandloos.... een korte wijle.
Ontstemd echter over eigen zwakte richtte zij zich dra weer op.
Niet zóó. Rustig, stèrk en rustig moest zij zijn. Niet meer denken. Niets meer
voorbereiden. Straks handelen in de opwelling van het oogenblik; met één sprong
er midden in.
Zij dwong zich een 's ochtends begonnen brief aan een vriendin van haar overleden
moeder te voltooien:
‘Vader werkt hard aan zijn “Ethnologische onderzoekingen.” Dr. Alexander
Stuart-Rinck, zijn discipel, is hem daarbij behulpzaam. Zij genieten samen van lang
uitgestorven volkstammen en vader vergeet, vrees ik, dat hij een dochter van twintig
jaar heeft, wier jeugd lacht om het doode verleden, maar klaar staat alle bloemen van
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het heden te plukken, zóó roekeloos, dat zij er niet aan denken kan enkele bloesems
te laten staan om vrucht te worden, morgen.... Vader is geheel grijs geworden. Ik
ben nog het “Mongooltje” van vroeger. Herinnert u zich dat moeder en u mij zoo
noemden om mijn scheefgetrokken don-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

350
kere oogen, mijn donker haar en bleek gezicht met hooge jukbeenderen?’....
Boven werden stoelen verschoven, een deur ging open, liet stemgeluid door, viel
weer dicht.
Langs de trap daalden voetstappen.
‘Nu,’ dacht zij en haar vingers krampten om den penhouder en haar kaken klemden.
Zij voelde dezelfde physieke onbehaaglijkheid als vroeger, wanneer zij van de hooge
plank zou springen in het zwembassin, en dat wel niets dan onder-gehouden angst
kon zijn.
Hij kwam binnen, met onwilkeurige hoofdbukking in de deurruimte, waar deze
voor zijn slanke lengte te laag leek.
Haar oogen keken zonder lach, haar lippen vergaten een begroeting en dadelijk
speurde hij het ongewone.
De voorname indolentie van zijn bewegingen werd er niet door verstoord; zijn
zeer lichte oogen bleven rustig op haar neer zien; met de dunne, doormarmerd blanke
handen van hersen-arbeider streek hij langzaam langs beide slapen het haar weg: een
gebaar dat hem eigen en haar zeer dierbaar was.
‘Zeg het maar, Machteld. Er is iets?’ Hij ging niet zitten, bleef naast haar staan,
de eene hand op het bureautje geleund, waar zij zat te schrijven, het hoofd tot haar
gebogen. Zijn nabijheid verwarde haar; even beving haar den lust zich snikkend aan
zijn borst te werpen. Maar zij dwong zich kalm te zeggen, wat zij te zeggen besloten
had en gebruikte daartoe werktuigelijk de woorden, die daarnet onverklankt gebleven
waren. Door geforceerde kalmte kreeg haar donkere stem een bijna vijandigen toon.
Doch hij zag haar snelle ademhaling, zag haar zwaar-overbrauwde oogen in
koortsige schittering, zag haar vingers krampen in elkaar. En voelde de impuls tot
deze handeling zuiver en echt....
Tevens was het of haar woorden in dat programmaloos stuk leven, overblijvend
naast zijn fanatiek studie-bestaan plotseling iets ordende en licht bracht.
Een huwelijk met Machteld? Het was immers al eerder bij hem opgekomen.
En zonder zich geweld aan te doen, maar ook zonder groote ontroering, boog hij
zich dieper tot haar, sloeg een arm om haar heen en zei haar hoe goed, en lief, en
eerlijk het van haar was hem dit te zeggen, ‘maar nu, stil, niets meer,.... nu zou hij
haar zeggen....’
Haar armen waren om zijn hals, haar lippen op zijn voorhoofd, slapen, handen.
Hij glimlachte om haar onstuimigheid, om haar lief-onbeholpen, naïf kozen: ‘als een
jonge hond, half ziek van verrukking bij het terug komen van den baas, likjes overal,’
flitste het in hem.
En hij gaf haar klopjes op de schouders, streelde haar kalmeerend over het haar,
sprak rustíge woorden.
Opeens keek zij hem aan, lang, onderzoekend, als om te vorschen wat er in hem
omging.
Toen nam hij haar hoofd tusschen zijn beide handen. Als een beker beurde hij haar
mond naar den zijnen en dronk er snelle, korte kusjes uit. Dan diepere teugen..
***
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Het engagement zou kort zijn. Haar vader, door de gebeurtenis opgeschrikt uit zijn
geconcentreerde studies, legde den eersten tijd een jongensachtige verlegenheid aan
den dag tegenover zijn medewerker nu hij hem, los van uitgestorven volksstammen,
in verband moest zien met liefde en zijn dochter. Het duurde eenigen tijd eer zijn
bevangenheid tegenover beide wijken ging.
Stuart-Rinck bleef hun woning des avonds bezoeken; hij arbeidde enkele uren met
zijn toekomstigen schoonvader aan diens ‘Ethnologische Onderzoekingen’ en bracht
de rest van den avond in de woonkamer door bij Machteld.
Deze uren waren voor hem: na dag-
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arbeid verpoozing met nu en dan een fel uitschieten van lust. Voor haar waren zij
als slot van een hunkerend en hongerend doorleefden dag: begoocheling en
ontgoocheling beide, geluk en smart, weelde en ontbering; zonder dat zij zelf begreep.
Toch had zij een onomstootelijk vertrouwen in de toekomst: hun huwelijk.
Ook gebeurde het wel, dat zij hem bezocht in zijn huis op de gracht, waarin zij
ook samen zouden wonen. Er moest noodzakelijk veel bepraat en besteld worden,
en zij deed dit met opgewekte voortvarendheid, hoewel het haar een inspanning was
de steeds naar hem trekkende gedachten op deze zaken saâm te stuwen.
Hem maakte het wrevelig en hij liet die schikkingen meest aan haar over.
Terwijl zij door het huis ging met de huishoudster en de behangers, zat hij in zijn
studeervertrek, waar hij geen veranderingen doogde. Door de ongewone geluiden in
huis was echter zijn werk-atmosfeer ontrust.
In een armstoel gedoken nam hij dan zijn witte angora-kat op schoot. Zijn smalle,
lange handen streelden het prachtdier over het donsen vachtje van het wit-ommaand
koppetje met zachte drukking over de ruggegraat tot de staartpluim, die als de sleep
van haar kostbaren pels gracelijk afhing langs zijn knie.
De poes rekte zich van genot onder zijn streeling, knipperend met de schuine
oogstreepjes.
Dan tilde hij haar kopje tusschen de handen tot dicht bij zijn gelaat, kuste het rose
neusje en staarde met zijn lichte blauwe oogen in de mysterieuse blauwe poezenoogen.
Zoo bleven zij roerloos.
Het was alsof zij elkaar hypnotiseerden.
Zacht moduleerde hij haar dan lief-teedere woordjes toe.
‘Cléopatra; mijn wonder-mooie Cléo! Wat zijn je oogen blauw, als Veronica zoo
blauw; wat is je pelsje zacht en wit, als zij zoo zacht, als sneeuw zoo wit. En zoo stil
als sneeuw ben je ook, Cléo, zoo heerlijk stil.
Rust, voorname rust. Dat is mijn Cléo. Cléopatra; stille, voorname, mysterie-volle
sfinx, mooie Cléo!’
Machteld had hem een paar keer aangetroffen in zoo'n zoete indolentie, zachtstreelend
de angora, en langzaam, als een litanie haar zijn bewondering en verteedering
toebiddend.
Zij had er om geglimlacht. Maar tevens was het, alsof zij opeens voelde wat zij
ontbeerde in hun avond-uren: dat iets in zijn stem van verrukking; dat heele teere in
de streeling zijner handen; die innigheid in zijn blik. Nu zij wist dat dit alles niet
vreemd aan hem, dat het in hem was, dat hij het geven kòn, nu droomde zij er van
ook dit van hem te krijgen, als nuances tusschen de tevreden zakelijkheid hunner
omgang en de uitbarstingen van fel begeeren; naast het sterke ook dit: die oneindige
teederheid, die amoureuse bewondering, die aanbidding.... Het deed haar pijn, sinds
dien, hem te hooren spreken tegen de angora, of toe te zien hoe hij het dier liefkoosde.
***
Kort voor hun huwelijk reisden zij samen naar een afgelegen dorp om zijn jeugd- en
studievriend Just van Hasselte te bezoeken.
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Het was een stille najaarsdag met gedempt zilver zonne-licht; buiten rook het naar
welkend blad en naar ooft.
Op hun wandeling van den stoomtram door de bosschen naar het landhuis hoorde
Machteld zich vertellen over den jongen geleerde, die bestemd was geweest een
leerstoel aan een universiteit te vervullen, doch plotseling alle studie had laten varen,
in het huwelijk was getreden met een vrouw veel ouder dan hij zelf en zich met haar
hier buiten had terug getrokken.
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In de beschrijving welke Alexander haar van zijn vriend gaf, proefde Machteld een
zuivere vriendschap en groote gehechtheid.
De vrouw, Neta, beschreef hij haar als buitensporig in smaak, in taal, in alles;
eerder leelijk dan mooi, tenger, ongelooflijk vlug en lenig en levendig, daardoor
jeugdiger dan haar man ondanks het leeftijdsverschil.
Hij, Just, was een melancolicus. Voor hem was ten slotte misschien het buitenleven
met deze gezellin wel beter dan een leven van studie.
Op het landhuis brachten zij een heerlijken dag door. Machteld werd opgenomen
in de intimiteit, die reeds tusschen de anderen bestond, als van zelf sprekend, zonder
moeite, zonder dat er iets wrong. De gastheer sneed een bos roode rozen voor haar
en telkens dook haar gezicht in de bloemen om dat warm-zoete in te drinken. Zij
lunchten buiten, onder een beuk, bij een pas-gemaaid gazon met hooibergjes, die
geurden. Een pauw tripte statig rond en sloeg ritselend zijn staartsleep open; bleef
pronkend staan: Japansch scherm van geel, groen, bruin zijde borduursel overpoeierd
met stofgoud en bezet met diep-donkere fluweelen oogen.
Uit het geboomte achter het grasveld klonk telkens de drie-tonige roep van den
wielewaal, als verklankte stilte.
Machteld genoot. Alexander had een paar maal onder tafel haar hand gegrepen.
‘Ik bid je, Netalief, een beetje kalm,’ had Just gesmeekt, toen zijn vrouw,
meisjesachtig druk, vertellen ging over kluchtige dorpsstypen, en onderwijl zijn zwart
puntbaardje, - hij liet het staan om ouder dan zij te lijken, - versieren wilde met
wingerd; had hij soms niet een Bacchuskop?
En Neta in haar extravagant kleurig toiletje deed plotseling ingetogen als een
nonnetje.
Maar even later sprong haar levendigheid weer los: zij moèst met drukke woorden
en gebaren constateeren, dat de schim van Schopenhauer zou smullen aan de
combinatie: Alexander - Machteld! De natuurkeuze der contrasten: de blonde man,
de donkere vrouw!
Machteld gaf het voldoening te hooren, dat de natuur hen al als 't ware voor elkaar
zou hebben bestemd. Maar Alexander vaagde met achteloos hand-gebaar die théorieën
weg: onzin; wit is ook een contrast van blond; hij had dus volgens Schopenhauer
gekozen ook als zijn levensgezellin wit was geweest.
Neta schaterde, draafde op het onderwerp voort.
De wielewaal; verre, bleef de stilte verklanken met zijn drie-tonige droef-zoete
roep.
's Avonds namen zij afscheid.
Door de schemerende bosschen liepen Alexander en Machteld terug naar het
station; hij, stil, nabroedend over enkele los door de gesprekken heen geworpen
woorden van zijn vriend, vreesde: ‘....loerde weer de zwarte melancolie? Toch leek
hun samenleven gelukkig. Maar weet men ooit..’ Machteld voelde zich teleurgesteld.
Op deze wandeling alleen met hem had zij zich verheugd, er iets van verwacht; een
openbloeien van innigheid,.... ze wist niet.... iets wat uitbleef, - een gemis, dat haar
bedroefd uit zijn armen liet komen, toen hij haar in de coupé in wilde toenadering
tot zich getrokken had.
***
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Een week later een telegram aan Machteld met de onheils-tijding: Just had zelfmoord
gepleegd. Machteld moest het Alexander voorzichtig zeggen. En dat hij dadelijk
komen moest. Dan Neta's naam.
Zij ging naar zijn woning, een drogen snik in haar keel om de ellende van alles wat
zich in haar onrustige gedachten verbeeldde: Alexander als hij 't noodlottig bericht
hoorde; de wanhopige, eenzame vrouw
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daar ginds, Neta, nog in het korenblauwe kleedje, 't jong-oude gezicht niet meer
lachend, verwrongen, overstroomd door tranen; de doode man, bleek boven de zwarte
baard, roerloos uitgestrekt, een wond aan den slaap; of gezwollen door water? - Dan
weer Alex in allerlei uitingen van groote droefheid, weenend, handenwringend. Dat
zij hem dit moest gaan aandoen! Met al haar liefde kon zij het niet van hem houden.
Zij huiverde er voor terug en vertraagde haar nerveusen gang; de dichtgekrampte
keel bemoeilijkte haar ademhaling, die kwam als zacht gesnik en haar zelf verbaasde.
Weer liep zij sneller nu verlangend bij hem te zijn en te weten hoe zij het hem
zeggen en hoe hij het dragen zou. Vooruit bedenken kon zij niet. Daartoe jachtten
haar voeten te veel, klopte haar hart te sterk, benauwde die snikkende ademhaling
te zeer. Zij belde aan.
Zacht, op de teenen, als schuldig, trad zij bij hem binnen. Hij keek op van uit zijn
werk aan de schrijftafel en ontstelde van de uitdrukking op haar bleek gezicht. Snel
kwam hij tot haar, een vraag op de lippen....
Zij greep zijn hand: ‘Neta.... Just.... er is iets niet goed met Just.... Je moet er
heen....; zij vraagt of je komt....’
Haar stem brak.
Zij zag, dat hij begrepen had.
De hooge gestalte stramde zich; de schouders bracht hij achteruit als om zijn borst
te verruimen tot langen ademteug; zijn tint vervaalde.
Zij sloeg haar armen om hem heen, drukte haar gezicht tegen zijn borst. Maar hij
leek haar ontgroeid; ver boven haar omarming uit bleef stram gerekt zijn lijf en hoofd
en zij liet haar armen vallen.
‘Een telegram?’ vroeg hij kort.
Zij knikte.
Hij strekte zijn hand uit naar het papier.
Hij las, sloot even de oogen.
Toen begon hij in het vertrek heen en weer te loopen. Herhaaldelijk streek hij met
beide handen langs de slapen en het blonde haar. Trager dan anders was zijn gebaar.
Nog eens trachtte zij hem tot zich te trekken, met een enkel woord van liefde en
troost. Hij scheen haar niet te hooren.
‘Lex,’ snikte zij het uit, ‘ik kan je niet zoo ongelukkig zien. Ik houd van je. Laat
mij je helpen. Zeg iets....’ en zij legde haar hoofd in de armen gekruisd op den hoek
van den schoorsteenmantel. Als verstrooid sprak hij haar toe, met kille stem: ‘Kalm,
stil, Machteld, stil....’ en streek even over haar gebogen hoofd. Toen nam hij een
spoorboekje en begon er in te zoeken. Half luid zei hij de woorden bij het ritselen
der blaadjes: ‘om 2 uur, goed, om vier uur Arnhem, om 5 uur....’ een blik op de
klok,.... ‘te vroeg; wachten....’
Machteld bleef in dezelfde houding, vechtend om haar snikken onder te houden.
Het werd heel stil in de kamer.
Eindelijk hief zij haar hoofd op. In den spiegel boven den schoorsteenmantel zag
zij eigen beweend gezicht.
Langs haar beeld heen zag zij Alexander achterover in zijn fauteuil, de handen
aan de slapen gedrukt, de lichte oogen zonder zien naar het plafond starend.
Achter hem boven een stapel boeken op de schrijftafel ontwaakte de witte
angorakat. Met naar voren gestrekte uitgespreide klauwtjes, kop laag, staart hoog,
sperde zij den kleinen rosen roofdier-muil in lange geeuw; dan zette zij de vier pootjes
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op nauw bestek bijeen en kromde den rug tot een boog, waarom de wijd-uitstaande
witte haren een nimbus waasden. Rustig, weloverwogen, sprong zij van het burau
en in nonchalante sleeping van de donzen staartpluim, 't lijfje, omhangen met den
sneeuwig neervlokkenden pels, in golving op de beweging der gracieus neergezette
pootjes, naderde zij haar meester. Mauwend wreef zij kopje en flanken tegen zijn
beenen.
Machteld zag. Over zijn verstard gelaat rilde een pijn-trekking; de verdwaalde
blik
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sloeg neer; plotseling boog hij zich voorover, beurde het donzen dier in zijn armen
tot tegen zijn gezicht en uit de vacht klonk gedempt een vreemd, rauw keelgeluid
op. Zijn hoofd had korte schokjes, als wilde het zich dieper wegdwingen in den
angorapels.
En hij wiegde het dier, wiegde het zacht in zijn armen, tegen zich aangedrukt,
meewiegend met zijn gebogen schouders. Korte snikken doorsidderden nu en dan
zijn lichaam....
Als gehypnotiseerd hing Machteld aan het beeld, dat de spiegel weerkaatste. En
toen zij, na plotseling uit een droom opschrikkend, de handen langs het gelaat streek
en dan weer op keek, zag zij in de vierkante omlijsting van het glas zich zelf staan,
op den voorgrond, als een vreemde: een smalle gestalte in witte japon met zwarte en
roode arabesken; hals en gezicht porcelein-wit, de mond bloem-rood, de
schuingetrokken mongolen-oogen donker als sombere afgronden.
Zij zag, huiverend, in die oogen alle eigen wanhoop, verlatenheid, honger en met
de tanden in de onderlip geklemd, sloot zij even de oogleden.
Achter het voorgrond-figuur in schaduw, ving de waterklare spiegeldiepte dat
andere beeld, lichtoverstroomd, verderaf, kleiner: de blonde man, voorovergebogen,
het gezicht verborgen tegen de witte angora in zijn armen.
Daarachter hoekte het raam met den zonnigen tuin.
Stil sloop Machteld de kamer uit....
***
Zij trouwden korten tijd later.
Bij de geboorte van hun kind, toen zij, na uren en dagen van verscheurende smarten,
in pijnlooze uitputting zich zalig voelde zinken naar ijle materieloosheid, omzweefde
haar, - of was het droom slechts? - met streelende teederheid zijn stem, die haar
terugbad uit het niets. En zij glimlachte.

Na den regen,
door Willem de Wijk.
Na het zachte regenneuren
is de lucht zoo mild en lavend
en de vochte bloemen geuren
door den vrede van den avond.
En ik vind slechts deze bede:
Dat ik, dronkne, al mijn jaren,
in mijn borst dien blanken vrede
gaaf en zuiver mag bewaren.
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Kroniek.
Boekbespreking.
C. en M. Scharten-Antink, 't Geluk hangt als een druiventros...., een
verhaal uit het Florentijnsche. Amst., Mij. voor Goede en Goedkoope
Lectuur, 1918.
Louis Couperus, De Ode. Rott., Nijgh en van Ditmar's Uitgevers-Mij,
1918.
't Geluk hangt als een druiventros..., verzekeren ons de Schartens. Het hangt er voor
't plukken. Wanneer wij 't maar niet zoeken, waar 't nu eenmaal niet groeit en gedijt,
in 't land der genietingen die voor geld alléén te koop zijn - dus zónder de liefde -,
op de wegen die ons voeren buiten den heerlijken wijngaard, welke ons aller echtst
en innerlijkst bezit, onzen onvervreemdbaren rijkdom vormt. Want daar is het dat
het hangt, als een druiventros. Te plukken voor ieder die voorzichtig en eerbiedig is,
te plukken voor wie het genieten kan, eerst met oogen en neus - want die diepe gloed,
nietwaar, onder dat dauwige waas, en die frissche, prikkelende geurigheid! - dan met
de tastende vingers en ten slotte met den gulzigen mond....
't Geluk hangt als een druiventros, rijk en prachtig, maar broos. Stormen en
hagelslag kunnen het vernielen. In Gods hand zijn wij allen. En ook kunnen wij zelf,
door te ruwen, te haastigen of te onverschilligen greep, de teere druiven kneuzen,
den steel te snel verbreken, zoodat hij neerstort en verloren gaat, de zware tros. Maar
als wij voorzichtig zijn en plukken met eerbied, met aandacht, liefde en
dankbaarheid....
't Geluk hangt als een druiventros - o, stellig ook voor ons recensenten. Maar toch
wel vooral wanneer er altijd zulke mooie boeken te recenseeren waren als dit laatste
van de Schartens! Trouwens, twéé soorten recensies zijn er, die onverdeelde vreugde
geven - ik schreef er hier nog onlangs over - die waarin wij naar hartelust prijzen en
toejuichen kunnen, een boek van onze liefde, en die andere, waarmede wij mogen
hekelen, hoonen, spotten, éven ongebreideld - in naam van ons ideaal. Want ook dan
schrijven, spotten, hoonen, hekelen wij uit liefde. Ook dan bloeit onze wingerd en
hangen de druiven te plukken. Zelfs is het aan de laatstgenoemde soort - zoo voegde
ik er destijds bij - dat een recensent op den duur misschien nog het meeste genoegen
beleeft. En ik vertelde hoe dat kwam. Maar daar wil ik het nú niet over hebben. Want
nu wil ik enkel maar vervuld zijn van het genot, mij op dezen pralenden Aprilmorgen
te mogen neerzetten, om te zeggen hoe lief en hoe mooi ik het gevonden heb, dit
onaanzienlijk, dit flodderig en flets gekafte romannetje, met zijn pralend-stouten,
zijn zuidelijk levenslustigen titel.
Ja, dit is de innige, de diepe, de goede levenslust. Dit is de levensbeheersching en
de levensliefde, waaraan de populaire Timmermans, met de opgeschroefde
vroolijkheid van zijn.... nochtans aardigen P a l l i e t e r , toch eigenlijk niet getoond
heeft eenig werkelijk deel te hebben. Dit is de levenslust der groote en sterke zielen,
die van ons allen Jacobus van Looy het krachtigst en volledigst bezit, en waarvan
hij, vóór iemand anders en prachtiger dan iemand anders, den schitterenden rijkdom
heeft gebracht in onze litteratuur. De levenslust der F e e s t e n - o, in zwakkere,
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zachtere uiting, luchtiger, glimlachender, eleganter, niet zoo ernstig, niet zoo
kathedralig en stil-makend groot, weemoediger ook misschien.... maar wel zéér
doordringend, wel innig en diep doorvoeld, leeft hij voort in Scharten-Antink's 't
G e l u k h a n g t a l s e e n d r u i v e n t r o s ....
Een verhaal uit het Florentijnsche.... In 't begin blijft u die bijtitel het meest
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bijhangen, treft u voornamelijk dat aardig ethnografische, dat frisch, belangstellend,
maar meer aangenaam zacht-lyrisch, dan forsch episch of menschelijk-dramatisch
beschrijvende. Een prettig verhaal, denkt ge, charmant, beschaafd, gedistingeerd, en
ook wel levendig verteld, weer zoo echt iets technisch-bijna-volmaakts uit het
gerenommeerde atelier der Schartens. Maar dat schoone élan - o, ik weet, ik heb het
ook daarover al méér gehad - dat schoone en stormachtige, hartstochtelijke élan,
waarmede eens de schrijfster van C a t h e r i n e zich baan brak in onze letteren, bij
de lezing der eerste honderd bladzijden van dit zoet verhaal uit het Florentijnsche
zult ge er met eenig gevoel van gemis aan hebben gedacht misschien. Ik-voor-mij,
ik meende zelfs nu en dan iets van lusteloosheid te bespeuren. ‘Zij had, zoo uiterlijk,
een bijna al te gelijkmoedige welwillendheid voor iedereen, waaronder zich echter
een scherpe kijk op de menschen en veel flinkheid verborgen,’ zoo las ik op bl. 24,
en even keek ik op, verwonderd. Zoo'n ondoorvoeld, bijkans onbeholpen en
conventioneel zinnetje kwam immers in C a t h e r i n e en S p r o t j e , kwam ook in
E e n H u i s v o l M e n s c h e n niet voor! Welwillendheid waaronder zich ‘echter’
een scherpe kijk en veel flinkheid verborgen.... even werd mijn onwil gewekt, en,
dóórdenkend over de woorden van dat zinnetje, kwam de wensch in mij op, dat ook
deze schrijvers hun ‘scherpen kijk op de menschen’ toch wat minder verbergen
mochten onder hun al te gelijkmoedig glimlachende welwillendheid....
Maar toen las ik verder, ontmoette die allervoortreflijkst geteekende figuur van
den Cavaliere Filippo, met zijn ‘Patienza,’ maakte kennis met zijn vrouw en dochters,
en zág hen en heel het leventje op den Alberino zoo duidelijk en in zoo innige kleuren
voor me, toen kwam ik ook Domenico Rovai tegen, zijn zoons, en die
klassiek-neergezette figuur van zijn vrouw Palmira, het ‘malle vrouwmensch,’ dat
werkelijk grotesk bespottelijk doet, en waarvan ik toch zoo veel ging houden, omdat
zij zoo menschelijk en zoo vol hart is. En ál meer en meer genietend van dezen echten,
diepen humor, bereikte ik bl. 118, het Vijfde Hoofdstuk, dat zoo charmant begint:
‘Het was dien Kerstmorgen een zoo zoel en vroolijk weder, dat alle lentebloemen er
bij hadden ontluiken kunnen; een hemel van een innig en vertrouwelijk blauw; een
Arno-water, in luwe kabbelingen dat hemel-blauw droomerig wiegend; en een lucht,
dié als zijde zoo zacht was. Geen blaadje aan de ritselgrage olijven bewoog.’
Maar wat daar toen op volgde gaf mij, bijna plotseling, die heerlijke, zeldzame
ontroering, die alleen de diepste menschenliefde, de wijdste en toch innigste teederheid
wekken kan, en waardoor ik merkte bezig te zijn aan een boek dat tot de groote
litteratuur behoort. Die bladzijden daar, waarin van het bijeenzitten der drie oude
mannetjes wordt gesproken - Onòfrio, den voerman, Tommasino van Melli en Carlo
van Bifoli - die bladzijden vind ik niet veel minder dan subliem; voor altijd heb ik
ze gevoegd bij den schat mijner litteraire herinneringen, bij de blijvende
vreugdbronnen van mijn leven.
Carlo en Tommasino, zij willen van Onòfrio weten waarom hij nu eigenlijk weg
wil, terug naar Montelupo. ‘Waarom loop je hier weg?’ kwam Carlo, ‘waarom ga je
waar je het niet beter hebt? Mijn neef Ubaldo moet er zijn dochter om missen....’
Onòfrio heeft er eerst om heen gedraaid. ‘Montelupo is een mooi land.’ Maar
eindelijk ‘zakten de oogleden over de moede oogen neer, de mond trok stroef en hij
zei stug:
‘Ieder moet maar zorgen begraven te worden, daar waar hij hoort.’
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‘De twee ouden zwegen. Carlo was zachtjes voor zichzelf een liedje beginnen te
neuriën.
‘En Onòfrio, achter zijn neergehuifde oogleden, zag de wat rommelige begraafplaats
boven de oude kerk van Montelupo, waar zijn vrouw lag begraven, en zijn dochter,
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en zijn jongste zoon; en hij dacht aan den oudsten, met wien hij het nooit had kunnen
vinden, met wien het, na den dood van de moeder, tot een breuk was gekomen, en
die door zijn harde onverschilligheid en zijn spot hem ten leste Montelupo had
uitgedreven, tot hij, na vijf jaar zwervens, hier in dit vreemde oord belandde.... En
hij dacht aan den brief van de schoondochter dien hij nu drie maanden geleden
ontving, een brief, dien hij altijd in zijn borstzak droeg, die maar op het kantje af
vriendelijk was geweest, die niets bijlei of goedpraatte, die alleen maar nuchter
vertelde, hoe het hun ging, en de kleine kinders.... den brief, waarop hij nooit
antwoordde, en die hem toch, over een week, weer naar Montelupo zou doen gaan,
hij wist zelf niet waarom?.... waartoe?.... Om er armoe te vinden, en het oude hartzeer
misschien.... en al de vernederingen van vroeger.... En toch ging hij; toch moest hij
gaan. Hij tuurde voor zich uit, naar den glanzenden Arno - den Arno, die ook langs
Montelupo stroomde, en naar de glanzende rust van Rozanno's kerkhof, waar
Tommasino zou liggen, en Carlo.... Hij keek terzijde naar den bezonken vrede van
Tommasino's bleek en lief gezicht. Zijn mond ging open, sloot zich weer. Wat al die
jaren nooit over deze stugge lippen was gekomen, bleef ook nu weer besloten in
dezen kelder van zwaarmoedigheid.
‘Tommasino stootte hem met den elleboog aan, wenkte naar opzij.... Toen moest
ook Onòfrio glimlachen. Zachtjes schuddebollend op de maat, zijn oogen dicht, zat
Carlo te zingen, een toontje luider, nog een toontje luider.... hij was heelemaal weg
in zijn gezang. En opeens, bij een overslaande uithaal van zijn beverige stem, voelde
hij hun vermaakte spieden, keek vol schaamte den een aan, en den ander. Hij grinnikte,
en stotterde: ‘ja, hè.... als ik op het land werk.... dan zing ik altijd.... En als ik nou
zoo eris zing.... en ik doe mijn oogen dicht.... dan denk ik altijd, dat ik werk op het
land.... Hoe zou dat nou komen, dat je zingt als je werkt....?’
‘Niet iedereen’, zei Onòfrio dof, ‘daar moet je een leven naar je zin voor hebben...
En als je het niet naar je zin hebt, dan is het veel te triest....’
‘Tommasino glimlachte flauwtjes na....’
Met zoo'n uit-z'n-verband gehaald citaatje valt misschien niet genoeg te bewijzen.
Laat mij dus maar eenvoudigweg mogen verzekeren, dat het deze bladzijden waren
die mij wonnen, voor goed, voor het boek der Schartens. Het was of er sindsdien een
teederder straling over de pagina's lag. Ik merkte wel, dat ze vaak weer minder waren,
weer niet veel meer dan charmant-ethnografisch, en ook kwam somtijds die twijfel
bij mij op, waarvan ik al gewaagd heb onlangs, schrijvende over A n g e l i n a ' s
H u w e l i j k , een twijfel of het italiaansche landvolk wel werkelijk zoo beschaafd
en zacht, zoo gevoelig en onderling-welwillend is als het in de boeken der Schartens
wordt voorgesteld. Dit is dezelfde soort twijfel, die ons bij lectuur in Streuvels wel
eens kan overvallen: is het niet wat al te idyllisch? Maar bij Streuvels hindert dat
minder dan bij de Schartens, want de toon van Streuvels is een dichterlijker toon,
wij hebben bij hem niet die behoefte aan de waarachtigheid-tot-in-kleinigheden van
zijn voorstelling te gelooven. In het groote en diepe is hij wáár, en dat is ons
voldoende. Het italiaansche volk in die verhalen van Schartens - wel, ik dacht er
even aan toen ik dezer dagen de tentoonstelling zag van T h é r è s e S c h w a r t z e ,
die zooveel menschen heeft geportretteerd zooals zij er wel gaarne zouden hebben
uitgezien. Maar in ‘'t G e l u k h a n g t a l s e e n d r u i v e n t r o s ....’ (en dit geldt
in stijgende mate van het latere gedeelte) wordt deze fout (als het een ‘fout’ te noemen
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is) als opgeheven door de glanzend schoone, steeds inniger, steeds liefdevoller
beschrijving van het gezin der Sassetti's. Deze, verhalende beschrijving is absoluut
overtuigend, maakt
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nergens den indruk geflatteerd te zijn, lijkt overal even scherp typeerend en als van
liefde doordrenkt. De karakteristiek der Sassetti's, vader, moeder en de beide dochters,
van allen volmaakt, kan in 't oeuvre der Schartens alleen met die van S p r o t j e
vergeleken worden. Men zou uit dit laatste boek van haar en haar man tot de conclusie
kunnen komen, dat het toch ook Mevrouw Scharten-Antink gemakkelijker valt de
menschen uit haar eigen sfeer te begrijpen, te typeeren, dan die uit de sfeer der
arbeiders - wanneer daar S p r o t j e niet was!
Bepaald wat al te mooi heeft mij de verhouding Silvano-Lidia geleken, bepaald
wat al te romantisch (in minder gunstigen zin) het zoo.... ouderwetsig als van te voren
aangekondigde verdrinken van Silvano, den jongen veerman, opvolger van Onòfrio.
Om duidelijk te maken wat ik hiermee bedoel, ook voor wie den roman nog niet
gelezen hebben, zou ik een groot stuk er van hier moeten oververtellen en véél
citeeren. Dat gaat niet goed - maar 't is ook onnoodig, nietwaar? Immers, ieder van
u voor wie ik hier schrijf - niet waar, mijn lezers? - ieder hééft het boek al gelezen
of hij zàl het lezen, en óverlezen.
Maar wat ik niet nalaten wil, en ook niet na te laten behoef, dat is de vermelding
van pagina's 256 tot 267 als van een even wonderlijk teedere behandeling, ja als
misschien met nog meer recht aanspraak makende op het woord ‘subliem’ dan die
eerste van het vijfde Hoofdstuk, de bladzijden over de oude mannetjes. Hier geldt
het Signor Filippo, die een vriend van zijn zoon Aldo heeft bezocht - van Aldo, den
jongen marine-officier, in den vreemde zwalkend - en die nu mijmert over dezen
jongen en over zijn eigen huwelijksleven. Het is een avond in Florence. Waarlijk,
als ik uit die bladzijden hier niets overschreef zou ik den indruk behouden het boek
onrecht gedaan te hebben:
(bl 257) ‘Ook voor het café aan het kleine pleintje was nog maar een enkel tafeltje
onbezet; verscheidene lichten waren al gedoofd; in het schemerige schijnsel zaten
de dozijnen nablijvers nog te genieten van die weldadige rust. De nacht, na den
brandenden dag, was zoo stil en zoo zoel; en vanwaar? uit een naburige laan? uit den
tuin van een der groote hotels? dreef zoeter en fijner dan des daags, want onvermengd,
de nachtelijke geur der linden over....
Filippo zat er aan een tafeltje op den uitersten hoek, rook dien teederen reuk, en
streek zich met de hand over de oogen en voelde zich vreemd ontroerd. Hij zag een
groot verdriet in zich opengaan; het was, of hij duidelijker dan ooit zich bewust werd
van de smartelijke waarheid van heel zijn leven, en hij begreep niet hoe, tegelijkertijd,
hij het gevoel kon hebben, gelukkiger te zijn dan in lange jaren.
Even verneembaar maar, over het pleintje en de kade heen, klokte in de diepte het
Arnowater tegen den wal. En weer hoorde Filippo de jonge, warme stem praten over
allerlei dingen van bij hen thuis: over den citroenenhof, waar de Cavaliere zoo van
hield... en over de muziekkamer van de Signora.... - Wat had Aldo hem daar vaak
van verteld, van hoe prachtig de Signora speelde, en hoe jong de Signora er nog
uitzag! En van de bibliotheek van den Cavaliere!.... Je wist nooit, van wie Aldo meer
hield, en op wie hij trotscher was.... op zijn vader, of op zijn moeder! In zijn cabine,
tusschen de twee gekleurde portretjes van zijn oudste zuster en van zijn mooie, kleine
zusje, hing een groote foto van hen drieën, - o hij had den Cavaliere dadelijk herkend!
en de Signora met den tweejarigen Aldo tegen zich aan.... zoo grappig, Aldo parmantig
in zijn broekje en de Signora in zoo'n nauwe japon met strookjes....
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Hoe heftig had, in zijn roerenden eenvoud, dat weinige Filippo doen ontstellen!
Ja, hij kende maar al te goed dat portret! Wat zag Emilia er teer en bekoorlijk op
uit!.... hij wist nog hoe, toen de
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fotograaf zich even omdraaide, hij haar een kus had gegeven in het ‘cantuccio’ dat
van hem alleen was.... God! Wat had hij gehouden van haar in dien tijd!
‘- En wat had hij van haar gemaakt! dacht hij plotseling. Hoe zou die jonge haar
gevonden hebben, in tegenspraak met Aldo's verhalen, als zijn bezoek aan den
Alberino was doorgegaan?
‘Met een schrik had die gedachte hem geslagen. ‘Hoe jong de Signora er nog
uitzag....’ En een nog wranger wroeging beschuldigde hem: - hoe zou Aldo eens, bij
zijn terugkomst, zijn moeder vinden?
Dan dacht hij ook weer: - zag hij wel zuiver? Was de verandering niet meer
schijnbaar dan werkelijk? Maakte de soms bijna opzettelijk schamele manteltjes en
blousjes het niet opzettelijk erger? Hoe kon hun jongen haar anders nog zien, zooals
hij deed? Aldo's laatste vacantie vóór de groote reis, hoe lang was dat geleden? twee
jaar nog pas! Was zij toen voor Aldo, gepassionneerde moeder, nog opgebloeid in
al haar jonge fijnheid, terwijl zij van hem al zoo lang en zoo bitter was vervreemd....?
Het waren de jaren geweest, dat hijzelf in zijn baloorigste buien zijn dagen verdeed,
en alleen maar tornde en trok aan zijn verknoeid bestaan, naar hij vond....
- Maar tegenover Aldo?.... Zijn cadeautje aan háár bevestigde het: groote,
bleekblauwe zaden, die als kralen waren, tot een snoer geregen en door een
fijnbewerkt gouden slotje voltooid; er op een stukje papier er bij: ‘Voor moeders
lieve, zomersche coeurtje!’
In het Aprilnummer van G r o o t -N e d e r l a n d kan men een critisch artikel (zijn
eerste critiek? Nu ja, in dezen vorm tenminste!) van Louis Couperus vinden. De
schrijver van M a j e s t e i t spreekt er zijn extatische bewondering uit over Querido's
nieuwe boek K o n i n g e n . Het spreekt van zelf dat dit artikel algemeen is opgemerkt,
dat de voornaamste couranten er groote stukken van hebben overgenomen. Nietwaar,
wanneer een criticus, iemand die dat werk al vele jaren heeft gedaan, een critiek
schrijft, dan is daar niets bizonders aan, dan is er niet de minste reden daarop te
wijzen. Maar als iemand die geen criticus is een critiek schrijft, als een beroemd
man, die dat tot nog toe nog nooit had gedaan, zich gaat afgeven met dezen bescheiden
arbeid van schifting, zuivering, voorlichting - dat is een feit van beteekenis, zijn
woorden dienen als orakeltaal vermeld. Laat ik hier nu dadelijk en duidelijk bij
zeggen, dat ik absoluut niets heb in te brengen tegen 't geen de heer Couperus over
't boek van zijn tijd- en soortgenoot Querido verkondigt. Ik heb het boek van Querido
nog niet gelezen; dat het een hoogst merkwaardig boek moet zijn, staat ook zonder
de lectuur al voor mij vast; ik acht het zelfs zeer mogelijk dat al wat Couperus over
K o n i n g e n zegt volmaakt juist en verdiend is. Maar waar ik wel graag even tegen
op wou komen, dat is dat Couperus (onhandig, als beginnelingen zijn, onhandig
misschien alléén?) Querido's ‘Koningen’ prijst ten koste van diens andere boeken,
ten koste van Couperus' eigen romans, ten koste van alle andere romans die sinds
Bosboom-Toussaint verschenen. Wat ik niet hebben kan in Couperus, is dat hij (zij
het dan in zijn extase, zijn dronkenschap) spreekt tegen beter weten in, en dat hij,
hij, Couperus, in zijn tijdschrift neerschrijft: ‘Ik geloof niet, dat het onderwerp er
niet toe doet en dat de kunst, ten koste gelegd aan “Larensche” binnen- en
buitenhuisjes - hoe teederlief en aandoenlijk soms - op het zelfde plan staat als die
welke een kunstenaar - oproeper en ziener - wijdt aan de herleving-inwoord van tijd
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en land en paleis en figuur en ziel eens, eeuwen geleden geleefd hebbenden,
Perzischen Konings.’
Waarachtig, zulke dingen moet men maar schrijven om door het ‘groote publiek’
te worden toegejuicht! Maar is het dát wat
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Couperus wil? Hij heeft er zich altijd een veel te voorname geest voor getoond! Is
het dan werkelijk een tijdelijke verblinding van hem geweest, heeft hij feitelijk een
oogenblik, een uur (o langer is niet mogelijk!) gemeend dat ‘het onderwerp er wel
toe doet’ en dat het iets schooners is te schrijven over Koning Darius dan over een
bedelaar, een komenijsman, een binnenhuis te Laren (of wat scheelt het waar anders!)
een familie in het Florentijnsche - te Laren geschreven? Couperus, verderop, spreekt
van Flaubert's Salammbô - waarin, volgens Couperus, de groote dichter Flaubert niet
zichzelf gegeven zou hebben! - maar heeft hij niet aan Madame Bovary gedacht, aan
L'Education Sentimentale, aan dat heerlijke Un Coeur Simple - het levensverhaaltje
van een keukenmeid? Genialer zou het i n h e t a l g e m e e n zijn (ik spreek niet
van bizondere gevallen; ook Couperus stelt de zaak algemeen) genialer zou het zijn
het leven van antieke koningen te evoqueeren dan het zielsleven van Raskolnikoff,
dan het aarde-wroetend bestaan der Rougon-Macquarts, dan de avonturen van Don
Quichotte of Tom Jones, van Pickwick of Becky Sharp? Genialer, grooter, meer
waard, schooner, van hooger waarde, dan het schrijven van boeken als Eline Vere,
Sprotje, Geertje, Warhold, Een Zwerver Verliefd, Feesten, Jaapje?
In gemoede, voortreflijke collega Couperus, dit kunt ge immers geen uur lang
volhouden! Ga het rijtje uwer eigen groote liefdes in de litteraturen der volken maar
eens na. Wat al onderwerpen, nietwaar? En altijd weer was het de geest van den
schrijver, die zich eenvoudig van dit onderwerp bediende om zich te uiten, zich uit
te spreken over het leven! Is het niet zoo? Is het niet altijd weer de geest van den
schrijver, zijn levende stem, de ziel van zijn boek die u boeit, bekoort, verrukt? Zoudt
gij werkelijk willen handhaven uw stelling, dat het óóit iets anders is? Het onderwerp!
Zoudt gij de middelen van den geest boven den geest zelf willen stellen?
Maar o, ik begrijp u wel zoo'n beetje, Couperus. Want ik lees het zinnetje volgende
op dat wat ik van u citeerde: ‘Hoe ik ook de vriendelijk getinte en dadelijk geziene
teekening van onze huidige levens kan waardeeren, ik geef hooger prijs aan de
wondere evocatie, die mij opstijgt uit “Koningen”, a l s i n t o o v e r d a m p e n e n
w i e r o o k v a n z w o e l r i j k e t a a l (ik spatieer. H.R.) waarin de magische
schimmen opduizelen voor mijn geboeide aandacht.’ En nu moet gij mij óók goed
begrijpen. Ik verdenk u er heelemaal niet van met deze recensie een apologie te
hebben willen leveren. Integendeel, ik vind dat ge ook uw eigen werk te veel verguisde
tot meerdere glorie van Querido. Onbewust (ik weet het) schreeft ge een verdediging
van uw eigen Majesteit en Wereldvrede, uw Psyche, uw Herakles, van al die
prachtig-bedoelde maar in koude opgewondenheid geschreven boeken, die ons, uw
vrienden en bewonderaars, zooveel minder lief geworden zijn dan Eline Vere,
Noodlot, Extase, Korte Arabesken - en al die andere korte, intieme verhaaltjes van
de laatste jaren. Het zijn die ‘tooverdampen’ en het is die ‘wierook van zwoel-rijke
taal’, waar gij u door laat bedwelmen, waar ge immers ook altijd zelf zooveel van
gehouden hebt. Uw laatste boekje, deze zeer fraai uitgegeven O d e is er mij een
bewijs voor. Ook dit boekje, dat gij blijkbaar zelf zoo hoog stelt - vandaar immers
de kostbaar-verzorgde uitgave in weinige exemplaren - o het is knap, wonderknap,
het is van een uiterst vaardige pen en het spreekt van uw bewondering voor de oude
Grieken, hun levens-opvatting, hun levenshouding, hun uiterlijke pracht - maar het
is koud, koud, koud, even koud als het marmer der Olympische zuilen en trappen
zelf. En ook ons laat het koud, wij beminnen het niet, wij hebben er een koele
bewondering voor, en wij grijpen, o gulzig grijpen wij naar... 't geluk, dat hangt als
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een druiventros, op veel meer zoele plekken in de gaarde onzer litteratuur dan gij
schijnt te vermoeden.
H.R.
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G.A.H. van der Stok bij Gidding en Zoon.
Tot de kunstuitingen, welke van den winter het meest de aandacht trokken, behooren
de houtsneden van Van der Stok. Als etser was deze grafische kunstenaar reeds door
zijn krachtige teekening, zijn rijke fantazie, uit tropische wouden met figuren, half
dier, half mensch, bekend; doch in zijn houtsneden openbaarde hij eerst een ongemeen
talent om het vierkant van zijn papier exotisch-weelderig, evenwichtig, vlak te vullen
in een schoone harmonie van warm, grijzig wit met zachte, levendige, zwart-grijze
tonen.
In Indië geboren, waar hij tot zijn zesde jaar bleef, heeft hij altijd een verlangen
naar die exotische schoonheid gehouden. Geen wonder dat, toen hij als zee-officier
deze weelde-natuur terugzag, nieuwe, al die jaren in zijn ziel sluimerende emoties
opbloeiden. Zooveel hij kon, toefde hij in de oerbosschen van de Preanger, in de
Bovenlanden, aan zee te Sabang, toen nog woest, en ook te Buitenzorg in de
koninklijke weelde van den Plantentuin. Onder den indruk van zulke aanschouwing,
dus door Indië's natuur geholpen, liet hij zijn verbeelding werken en met deze zijn
kennis van de mythologie.
Ook de zeereizen waren niet vruchteloos; de schuimende opzwiepende golven, de
bodem der zee, als bevolkt met koralen, wonderlijke planten en dieren; de hemel met
zijn sterrenpracht gaven hem overvloedig stof. En zoo schiep hij den cyclus:
Sagittarius, Aquarius, Virgo en Centaurus genaamd.
In 1903 ongeveer trad Van der Stok den dienst uit en van dien tijd af kon hij
onafgebroken zich aan de studie wijden. Hij schilderde ook, doch exposeerde nooit,
illustreerde boeken en teekende steeds veel naar naakt en naar beesten in den
dierentuin.
Aanvankelijk was hij impressionist, hetgeen ook nog merkbaar is in zijn etsen uit
den laatsten tijd; doch na een cursus van acht lessen bij Van Konijnenburg te hebben
meegemaakt, waar hij de Egyptische en Assyrische kunst meer met bewustheid leerde
bewonderen - waarbij de invloed kwam, van de cubisten ondergaan - ontstond uit
hem de moderne kunstenaar, die hij in zijn houtsneden toont te zijn, waarbij hij echter
nog aan den aanvang van zijn ontwikkeling staat.
Het streven daarbij is, zijn gedachten in schoone, evenwichtige en expressieve
vlakvulling neer te leggen; zijn overvloedige fantazie in sobere, strakke vormen te
gieten, in vormen die het wezen der dingen uitdrukken, en in de houtsnee het karakter
van het materiaal en van de techniek der behandeling te doen uitkomen; zoodat het
den aard van het strakke snijden en van het steken met de guts houdt, en ook de nerf
van het hout in den druk zichtbaar blijft.
Al kenmerkt eenheid van stijl het oeuvre van Van der Stok, zoo heeft toch elk
onderwerp een eigen, uit het sujet voortkomend karakter. In Z w o e l e N a c h t , een
voorstelling van een tijgerpaar in het woud, vlekken de hoekig gesneden, bonkige
lichamen der dieren met hun lange zwiepende staarten, het mannetje met den
wijd-open-gespalkten bek, zwart tegen wit aan; en het tropisch gewas rondom hen,
de enorme blâren aan lange, sterke, buigende stelen, zijn één van karakter met de
opvatting der dieren, ze zijn wijd en groot; de vorm van den gapenden muil keert er
als het ware in terug.
Gansch anders is de opvatting van de S t e r r e b e e l d e n . Hierin zweven door het
luchtruim de licht-uitspattende sterren en planeten; in deze platen heeft de houtsnijder
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het glanzen, het stralen van den nachtelijken hemel achter de mythologische figuren
om verzinlijkt.
Op den K o r a a l b o d e m drukt hij het trillen van het onder-water uit, waar het
zwammende zeewier zacht meedeint met elke beweging, door een voorbijzwemmende
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visch veroorzaakt; waar de kartelende koralen sterk en trotsch omhoog staan en
draaiend gebroed, wervelvormig duizendpootig gedierte, loom een weg zoekt langs
zwammen en kwallen en zeeanemonen, die dicht opeen den bodem als bevolken.

G.A.H. VAN DER STOK. STERREBEELD ‘DE BOOGSCHUTTER’ (HOUTSNEDE).

Geestig, helder en wakker van vorm kijkt de zeester daar tusschen; liggen de
schelpjes bij elkaar naast de mosplantjes, wier kopjes amper den bodem uit komen.
Zeer rijk is deze plaat. In de techniek is weer het karakter van het onderwerp
uitgedrukt. Terwijl in zijn C e n t a u r e n en andere voorstellingen met figuren de
statig vloeiende lijn voorkomt, energisch van draai als gebogen staal, en zijn
lichaamsvormen met strakke lijnen, die de spierbundels karakteriseeren, gesneden
werden, vindt men hier een rijkdom van blokjes, ruitjes, schulpjes, spikjes en rondjes:
van zwabberende lijntjes en tongetjes, afwisselend met volle buigende lijnen en
krachtige zwartjes, die het wonder, dat er diep in de zee leeft, veraanschouwelijken.
Van der Stok is in zijn composities meestal geheel vrij, alleen gebonden door zijn
instinctief gevoel voor rhythme en evenwicht, zooals b.v. in de statige
Z o n n e b l o e m e n ; soms echter bouwt hij het geheel op een mathematische indeeling
van het vlak, die hij echter steeds achter de teekening weet te houden, die op het
tweede plan komt, zooals in S c h o o n e B u i t , waar twee centauren het gevangen
wild bezichtigen, een compositie waarin tevens de aaneensluitende lijngolving, die
hij steeds zoekt, geprononceerd uitkomt. In deze houtsnede is die lijn over de geheele
teekening te volgen, te beginnen bovenaan in den hoorn van den linker centaur, langs
de sterk gemarkeerde ruggegraat verloopend, overlangs die van het paardelichaam,
rondend over de bil naar de gespannen
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dijspier, om van daar, buiten het beest, over te gaan in een blad van een plant. Uit
het midden van deze plant stijgt tevens de andere poot vertikaal, krachtig omhoog
en ook deze loodrechte lijn kan men in den geest doortrekken langs de buitenste
ruggelijn van den centaur. De schuine achterpoot van het dier verloopt
diagonaalsgewijs door de compositie in één lijn met de uitgespreide vleugels van
den grooten vogel en den bovenarm van den tweeden centaur; terwijl de
tegenovergestelde richting weer juist den rug van het paardelijf en den arm van den
eersten centaur aangeeft. Er zijn nog meer lijnen in deze compositie te trekken, en
de drie vertikale pooten der dieren verdeelen het vlak evenwichtig. Opmerkelijk is
het, dat Van der Stok zijn middellijn steeds even terzijde van het midden kiest.

G.A.H. VAN DER STOK. ST. JORIS (HOUTSNEDE).

Karakteristiek in deze houtsneden is de fijne toon van het zwart, dat nimmer echt
zwart is, maar steeds van een levendiggrijzigen toon blijft, waarin de houtnerf
zichtbaar is. Hier en daar brengt de kunstenaar, wanneer hij dit noodig acht, door
harder te drukken donkerder accenten aan, zooals in de helmen van twee krijgers of
in den fond der zee achter de zacht-grijze zeewierplant om en in den visch welke
daaraan voorbij zwemt. De combinatie van deze grijzige zwarten met de fijne tint
van het Japansch papier, waarop hij zijn platen steeds eigenhandig afdrukt, vormt
een deftigwarme harmonie, die één van aard is met de weelderig-rijke, maar toch
rustige verdeeling van het vlak.
A.O.

Marie de Roode-Heijermans in het Stedelijk Museum.
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Heeft men ooit vrouwelijker werk gezien? Vrouwelijker, ik bedoel van
hartstochtelijker subjectiviteit, feller en weeker, heftiger en slordiger? Begonnen met
zeer tendentieuze, maar in den trant nog schoolsche, van teekening correcte en in de
kleur verzorgde schilderijen zooals dat, hetwelk op de tentoonstelling te Brussel
twintig jaar geleden zooveel sensatie maakte en aanstoot gaf: ‘Victime de la Misère’
(van een arm jong meisje, een rijk oud heer en een bank-
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billet) of het nog knapper ziekenhuisgeval met de stervende oude vrouwtjes - kwam
Marie de Roode-Heyermans allengs tot die nerveus-impressionistische, ietwat
wild-spontane manier, die zoo geheel bij haar temperament behoort en waarin haar
deugd en haar feilen met zooveel oprechtheid open liggen.

R.S. BAKELS. SCHEEPSWERF (EIGENDOM VAN HET GEM. MUSEUM TE 'S GRAVENHAGE).

Oude en zwakke mannen, in de huisindustrie zich aftobbend, groepen vrouwtjes,
bestjes, bezig met een groote wasch in het gesticht, arme hol-oogige naaistertjes,
tobberige wezens, afgesloofd of geradbraakt, zwoegend of wegsuffend in eentonig
gepruts, haar gevoelig hart is bij hen, en leidde haar hand, die in medelijden en
opstandigheid treffend wist uit te beelden. Met de kleur, even direct en spontaan, gaf
zij de stemming van het milieu aan op pittoreske, soms zeer rake wijze, onmethodisch,
niet altijd zuiver, niet altijd bewust en beheerscht, maar gevoelig.
Zoo is haar beste werk. Werk dat men in détails meer of minder waardeeren kan,
maar waarvan men nooit vraagt, waarom het gedaan moest worden, werk waarin zij
zich gaf, haar liefde, haar verontwaardiging, haar artisticiteit.
Er is naast dit spontane, gevoelige, met gepassionneerde toewijding gedane nog
ander werk, journalistiek, reportage, obejectief portretteeren. Maar wat daarbij geweest
is - haar hart niet. Waar zij zich niet in verteedering of toorn kan laten gaan, is de
teekening minder oorspronkelijk, zwakker en minder interessant.
Het is echter onnoodig daarop verder in te gaan. Men moet een aard als die van
deze schilderes nemen zooals hij is. En haar zelf nemen, zooals zij zich geven wil.
Dan is het een verdienste te meer, dat zij al de welsprekendheid, die zij in haar eigen
uitdrukkingswijs veroverde, in dienst stelde van haar overtuiging
C.V.

R.S. Bakels bij de Mij. voor Beeldende Kunsten
Het is blijkbaar nog altijd zoo: Amsterdam en Den Haag zijn twee heel verschil-
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lende, bijna zou ik zeggen, vijandelijke centra van kunst. In Den Haag vooral hebben
schilders het tot vrij groote bekendheid gebracht, zonder dat men te Amsterdam van
hen weet.

R.S. BAKELS. SCHAPEN OP HET EILAND TEXEL.

En dit is het geval niet slechts wanneer het werk inderdaad een eenigszins speciaal,
of provinciaal karakter heeft, of bijv. voor de bewoners van Den Haag om den aard
der onderwerpen, om den gezichtskring meer bekoring heeft dan voor de hoofdstad,
of omdat het navolgers der - trouwens wel zoo algemeen-hollandsche - Haagsche
school betreft.
Neen, de oorzaak ligt hoogstwaarschijnlijk uitsluitend in het gemis aan geestelijk
verkeer tusschen de steden.

R.S. BAKELS. DE BOMMENHAVEN TE SCHEVENINGEN.

De schilder van wien hier een groot aantal werken tentoongesteld zijn - voor het
eerst, meen ik, in Amsterdam - begon zich eerst laat geheel aan de kunst te geven.
Als men dit niet vernam uit de inleiding van den catalogus, door dr. H.E. van
Gelder geschreven, zou men het niet hebben vermoed. Wat ook van en op dit werk
te zeggen valt, zwak, technisch zwak is het zeker niet.
Bakels is een veelzijdig schilder, een man blijkbaar van temperament, maar die
dit temperament aan bezonnenheid onderwerpt. Zijn groote en kleine, eenvoudiger
en meer ingewikkelde havengezichten met schepen bijvoorbeeld toonen, in de
teekening, de compositie, groepeering, de platte gronden als het ware en geraamten
van het geheel, hoezeer de plaats, de proportie, de waarde van alles overwogen is.
In de kleur is dan echter zooveel frisch en levends en gewaagds, dat men gevoelt hoe
zijn voorbereiding geen kille berekening is geweest, en de vreugd in het schilderen,
in het zoeken van de schoonheid, niet heeft gedoofd. Het eenige wat men op dat
grootere werk zou kunnen aanmerken is, dat de verdere plans vaak interessanter zijn
dan de weleens wat leege figuren voorop.
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Kleinere schilderijtjes zijn dikwijls heel mooi van stemming, b.v. ‘Veere,’ en
menig wintergezicht met een nog veel sneeuw beloovendelucht boven troebel, half-star
water en wijde plekken wit. Zooals ik zei, zijn de achtergronden niet zelden het
belangrijkst; dat op het schilderij ‘ploegende paarden,’ om er een te noemen, toont
ons een in zon gedrenkt, vroolijk stadje. De kar in de sneeuw is een waarlijk schoone,
sobere uiting.
Slechts enkele portretten toont ons deze
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expositie: dat van Mevr. W. een dame met voornaam Indisch type, is zeer
gedistìngeerd en boeiend.
Een andere uiting van dezen schilder zijn de kudden schapen, die hij aanziet met
een oog, geboeid door het geheel zoowel als door de afzonderlijke gedaante, waarin
hij allerlei geestige trekjes weet op te merken en weer te geven.
Wij hopen van dezen belangwekkenden werker, die zich zoo veelzijdig en met
zooveel toewijding weert, nog dikwijls te Amsterdam iets te zien.
C.V.

Het vijftigjarig bestaan der Academie.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Rijksacademie van Beeldende Kunsten
heeft de hoogleeraar-directeur, Professor A.J. Derkinderen een voordracht gehouden,
die op pakkende wijze door lichtbeelden geïllustreerd was.
De heer Derkinderen sprak op de hem eigen gemoedelijke wijze. Hij sprak als de
man die een bepaalde opvatting voorstaat, en nochtans andere in hun waarde erkent;
hij sprak als de leider van het groote organisme, dat de academie worden wil, die
nochtans de bekoring voelde van een meer individueele, intiemer opleiding. Hij sprak
als de leeraar die het tegen van sommige theoretische vakken inziet, maar hoopt door
hervormingen alleen het vóór nog te bewaren.
Er sagt'es klar und angenehm
Was erstens, zweitens und drittens käm.
Maar wat in de rede van den hoogleeraar-directeur eigenlijk het meest trof, was dat
hij zelf, de leider en hier de propagandist dezer instelling, niet van een
gemoedsgesteldheid is, die zou willen dwingen om in te gaan. Ten eerste verheelde
hij het niet, dat hij met zijn kijk op de beeldende kunsten en ambachten als een groote
eenheid, één wijdvertakt lichaam, in de academie, zelfs bij haar tegenwoordigen
universeelen opzet, zelfs bij de gunstige voorwaarden die met de in bezitneming van
het nieuwe gebouw zullen ontstaan, een pis-aller ziet. De ideale kunstopleiding is in
de werkplaats, - en hij toonde ons de leerlingen-werkplaats van Rafaël, waar elk zijn
deel aan de groote taak had. Evenwel, toen na de vroege Renaissance, een groote
opdracht als het versieren van de Sixtijnsche kapel - of zeggen wij de bouw en
versiering van de Notre Dame - een maatschappelijke onmogelijkheid werd, en toen
ook geestelijk die grootsche samenwerking niet meer bestaanbaar was, werd het
leerlingen-atelier van Rembrandt, met zijn studie naar een model, onder correctie,
het voorbeeld voor de opleiding van den schilder. Dat het particuliere schilders- of
beeldhouwers-atelier meer en meer de werkkamer is geworden van den geïsoleerden
kunstenaar, heeft de leerlingen meer en meer naar de academie gedreven, en het is
zaak, deze zoo goed mogelijk te maken en aan zooveel mogelijk eischen te doen
beantwoorden.
Maar er is een zijde van de zeer ingewikkelde kwestie, die de spreker niet heeft
aangeroerd. Maakt men door de academie te vervolmaken, den cursus niet nog
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zwaarder? Wordt niet meer en meer al wat de kunstenaar te leeren heeft, afgewerkt
in enkele jaren?
Laat ons zeggen, dat werkelijk voor de meesten het tijdperk van het 16e tot het
25ste jaar (ruim genomen) dat is van de grootste ontvankelijkheid. Is het dan tevens
dat, waarin de indrukken het meest vast en blijvend zijn? Is het tevens dat, waarin
men zich het best concentreert?
De academie heeft helaas met alle scholen gemeen, dat ze iemand af wil leveren
aan de maatschappij, en hem daarna aan zijn lot over moet laten. Het klassicaal
onderwijs - ook al een maatschappelijke noodzakelijkheid - sterkt sommige
individuën, verslapt anderen. Sommigen van ons hebben
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op de bewaarschool al den eersten knauw gekregen. Maar de academie staat in zoover
alleen, dat zij t a l e n t e n te vormen krijgt. Men mag veronderstellen dat bijna alle
leerlingen, die ze opneemt, komen met een illusie, een levensdoel en een geestelijke
bagage. Tot hun zestiende jaar hebben ze, in wat het begin van hun kunstloopbaan
was, zichzelf kunnen zijn. Nu schuift zich tusschen dit begin en hun verder leven
een periode in, waarin zij zooveel mogelijk moeten opnemen en verwerken. Hun dag
en avond zijn volop bezet met lessen en oefeningen. Tijd tot ontwikkeling van dat
zelf, die eigenste persoonlijkheid, dien wil die hen van andere menschen onderscheidt,
ontbreekt. De groei daarvan - behalve bij de sterksten, en de eigenzinnigsten, wordt
onderbroken.
Ook hier komt het dus neer op een survival of the fittest.
En bij hen die het academisch onderwijs niet volgen, doch ongeregelder wegen
inslaan, of zich heelemaal alleen trachten te redden - bij hen die weer andere, even
groote hinderpalen zullen ontmoeten, geldt het ook: survival of the fittest. Maar
misschien hebben zij, evenals de grooten der Renaissance als Michel Angelo (wiens
12-jarige anatomische studie prof. Derkinderen ophaalde) op de anderen dit vóór,
dat zij hun studie over hun geheele leven kunnen verdeelen. Al is dit leven dan zelden
zoo lang als dat van Michel Angelo. De jaren van rijp worden, bij behoud van de
kinderlijke ontvankelijkheid, zijn voor hun eigenlijk scheppend kunstenaarsleven
dan althans niet uitgeschakeld.
Pleit dit nu tegen het academisch onderwijs? Ternauwernood. De academie is voor
de besten, voor wie geen kuddedieren zijn, een centrum van gelegenheden om zich
te volmaken. De sterksten, dat zijn zij, die eigenlijk al gevormd zijn, d.w.z. wier
karakter al gevormd is, voor zij er komen, en die de academie net zoo behandelen
als alles wat hen in het leven tegenkomt, zeggende: dit ontbreekt me, hier is mijn
kans, ik neem het. Dat andere kan ik nu niet gebruiken, ik laat het liggen. En als de
academie nu zoo was, dat zij zijn leven lang voor den kunstenaar het centrum van
mogelijkheden om zich te completeeren bleef - dan was het ideaal dichter bereikt,
naar mate die mogelijkheden meer en grooter zijn.
C.V.

Jhr. mr. C.N. Storm van 's Gravesande bij Biesing, Den Haag.
Het is reeds eenigen tijd geleden, dat mij ter tentoonstelling van Vincent van Gogh's
vroeg teekenwerk (coll. Hidde Nijland in den Haagschen Kunstkring) een zeer
enthousiast, reeds vrij bejaard heer opviel, met wien ik - zooals zulks meer voorkomt
wanneer men beiden in een, op dat oogenblik weinig bezocht tentoonstellingslokaal
dezelfde gevoelens deelt ten opzichte van het tentoongestelde - spoedig in een gesprek
werd gewikkeld. Het bleek Storm van 's Gravesande te zijn. Reeds véél vroeger had
hij het werk van Vincent hoogelijk gewaardeerd, en van hen, de ‘vakmenschen,’ die
indertijd durfden te beweren dat van Gogh niet kon teekenen, wist Storm van 's
Gravesande niet veel goeds te vertellen. Toen na Vincent, Hodler ter sprake kwam,
gewaagde Storm van 's Gravesande, die de laatste jaren in Duitschland had
doorgebracht, van het schandelijke en domme artikel, dat indertijd over Hodler in
een der Haagsche bladen verscheen.
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Storm van 's Gravesande behoort dus tot onze oudste generatie van kunstenaars,
naar ik reeds aanstipte, doch hij is tevens een van de zeer enkelen onder die generatie,
die sterke moderne kunst een goed hart toedragen. Dit zeldzame feit verdient wel,
even extra te worden vermeld.
Veelal wordt gezegd, dat deze of gene te vroeg is geboren, dat hij in z i j n tijd niet
werd begrepen. Ook Storm van 's Gra-
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vesande is feitelijk te vroeg op deze wereld gekomen; niet zoozeer echter, omdat
zijn oeuvre door zijn tijd niet werd begrepen, alswel hierom: eerst in het laatste werk
breekt zich een ietwat sterker kunstbegrip (noem het een m o d e r n e opvatting) baan.
Men kan zich dus voorstellen, dat de schilder, gezien de appreciatie, die hij voor van
Gogh, Hodler en andere modernen koestert, indien hij tot een later geslacht van
kunstenaars hadde behoord, in een nieuweren stroom opgenomen ware geworden.
Storm van 's Gravesande is een dier figuren, die, tenzij zij door anderen worden
geschraagd, niets zeer belangrijks presteeren.
Over het schilderwerk (vanaf 1873 tot 1911), hetwelk Storm van 's Gravesande
bij Biesing laat zien, valt weinig te zeggen. De wijze, waarop de schilder de olieverf
behandelt, doet niet bijster behagelijk aan. Deze schilderijen zijn noch fraai van kleur,
noch sterk van lijn, en een compositie, die ons iets bijzonders weet te vertellen,
vermag ik er niet in te ontdekken.
Veel beter te genieten is het graphische werk; de enkele hier geëxposeerde
aquarellen zijn te waardeeren. Een sterk teekenaar is Storm van 's Gravesande echter
geenszins. Wat minder stemming, en wat meer rythme, zou het werk zeker ten goede
komen. Intusschen is er een ets, No. 50: ‘gezicht op Nürnberg,’ die aanmerkelijke
qualiteiten bezit. Vooral als ik aan dezen ets denk, zou ik willen herhalen: hoe jammer
dat een kunstenaar als Storm van 's Gravesande niet tot een jongere generatie behoort!
H.V.

Elsa Berg, bij Walrecht, Den Haag.
Op de laatste tentoonstelling van den Hollandschen Kunstenaarskring in het Stedelijk
Museum te Amsterdam nam het werk van Mejuffr. Berg zeer veel plaatsruimte in
beslag, een ruimte, die omgekeerd evenredig was aan de waarde van hetgeen werd
getoond. Elsa Berg ontwikkelt, evenals andere modernen, een ongezond groote
productiviteit; niemand maakt 't mij wijs, dat bij deze enorme ‘reeksen’ van inspiratie
sprake kan zijn. Evenals Charley Toorop, bezit Elsa Berg zeer zeker talent, 't welk
echter door een g e w i l d e moderniteit, niet tot een zuivere ontwikkeling kan komen.
Gebrek aan zelfcritiek verleidt deze schilderes, ook hier weer bij Walrecht, tal van
zeer vluchtige, hoogst zelden maar rake krabbels, als ‘arbeid’ ten toon te stellen. Ik
zou Mejuffrouw Berg den raad willen geven, eens goede reproducties naar belangrijke
Oost-Aziatische schilderkunst ter hand te nemen, opdat zij in meer lineair werk, den
juist dáár zoo uiterst belangrijken factor der inspiratie leere onderkennen. In alle
geval - en dat is al heel wat! - is Elsa Berg iets nader bij het doel van de kunst, dan
zij die de befaamde Larensche binnenhuisjes voor Amerika wrochten.
Indien Mejuffr. Berg ons van holle, z.g.n. ‘expressionistische,’ uit Duitschland
geïmporteerde rethoriek zoude willen verschoonen, met meer b e z i n n i n g aan haar
werk zou willen gaan, en zich hoofdzakelijk op het neerzetten van lijnen, die ons
iets hebben te zeggen (samengevat in een muzikaler compositie dan nu bij haar valt
te genieten) zou willen toeleggen, komt zij ons wellicht nog eens, desnoods met werk
dat geheel los van de natuur is (denk aan Picasso, Matisse, Marc, Mondriaan) op
verblijdende wijze verrassen.
H.V.
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[Nummer 6]

‘Uilen’; oorspronkelijke houtsnede door Henri Leeuw.
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DE MUZIEK. MODELLEN VOOR DE IN ZANDSTEEN GEHOUWEN FRIEZEN IN DEN VOORGEVEL VAN ‘DE
VEREENIGING’ TE NIJMEGEN, DOOR HENRI LEEUW.

Henri Leeuw †, door Huib Luns.

HENRI LEEUW. KRIJTTEEKENING DOOR HUIB LUNS,

1911.

Henri Leeuw teekende, schilderde, boetseerde, lithografeerde, was etser en
houtsnijder, maakte 'n goede bouwkundige teekening en was ‘thuis’ op elk gebied
der kunstnijverheid. En zij die hem gekend hebben, weten dat hij op het gebied der
sierende kunsten zich met verbluffende technische vaardigheid bewoog, en zij, die
hem van héél dichtbij hebben gadegeslagen, weten dat achter die vaardigheid een
verbijsterend fijne eruditie en penetrante kennis school. Hij was een
encyclopedistische kenner der kunstgeschiedenis en heeft met helderen blik moderne
richtingen verkend. En toch kennen slechts weinigen in den lande zijn oeuvre. Er
stond geen altaartje voor hem in het ‘Panthéon des camarades’ en de ‘adoration
mutuelle’ van onze decorateurs en nijverheidskunstenaars heeft hij niet genoten. Hoe
kon 't ook? In de eerste plaats woonde hij niet in Amsterdam, den Haag of in de
onmiddellijke nabijheid dier steden, maar te Nijmegen. Hij zat niet in het bestuur
van vereeniging of federatie en aan zijne vrienden-literatoren heeft hij nooit artikelen
over zijn werk of over zijn persoon in de pen gegeven, en vooral dit: hij ‘vergastte’
het hollandsche tentoonstellingspubliek niet altijd op de zelfde dingen.
Dit laatste vooral schijnt bij ons 'n ‘conditio sine qua non’ te zijn voor de
beroemdheid.
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Nu eens toonde hij een frissche buitenstudie in sterk luministischen trant, dan weer
zond hij forsche dierkrabbels in krijt, dan weer een figuraal basrelief, om daarna eene
collectie houtsneden te toonen. Wij herinneren ons duidelijk de lachende
verontwaardiging, waarmede hij vertelde dat 'n criticus geschreven had: ‘Henri Leeuw
moest altijd roofvogels teekenen’; wordt niet 'n mensch net zoo lief idioot vóórdat
hij veroordeeld
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wordt tot een dergelijke galeiboeven loopbaan!

PORTRET VAN DEN BEELDHOUWER LEEUW SR. SCHILDERIJ IN OLIEVERF, DOOR HENRI LEEUW.

Henri Leeuw had 'n onverzadiglijke belangstelling voor alles wat er te doen was
op het breede terrein der kunsten en zijne gesprekken waren daar de levendige
refleksen van. Hij kon b.v. een gesprek beginnen over den opzetteugel van het
Assyrische paard, op de reliefs van Korsobad, draaide daarna, indien hij een goeden
partner had, naar de muziek van Debussy en 'n Russisch ballet af, om te zwenken
naar harnassementen in het Museum te Weenen, à fond in te gaan op 'n geciseleerd
en geëmailleerd stuk byouterie van Lalique en langs zonderlinge wendingen in het
gesprek te eindigen met aan de hand van teekeningetjes toe te lichten, dat
afwateringsbuisjes in hardsteenen raamdorpels eigenlijk onzinnige dingen zijn.
Zonder dat hij iets professoraals had, zullen allen die Henri Leeuw hebben gekend,
getuigen vol dankbaarheid hem te gedenken vooral ook om de onbaatzuchtigheid
waarmede hij, rede-rijk, vakkundige hulp gaf aan allen die met hem omgingen. Hij
gaf zonder eenige overdrijving den indruk alles te hebben gezien en alles te hebben
gehoord. Hij behoorde tot hen die niet alles behoeven te leeren om het kennen ('t
ware 'n wanhopige zaak door middel van studie zich eigen te maken wat hij wist en
kon). Hierin was hij misschien niet modern. Wij schijnen doorgaans meer dan wij
zijn: Henri Leeuw was héél veel meer dan hij scheen.
***
En nu 'n beetje ‘theorie du milieu’:
Als jongens groeiden hij en zijn broeder
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Oscar, de bouwmeester, in eene zeer bijzonder artistieke omgeving op. Hun vader,
de oude heer Leeuw, was in zijn dagen een beeldhouwer van veel talent die de gave
heeft gehad, dat wat hij in zijn lange leven (90 jaar) had gedaan en gezien in zijn
kinderen over te brengen. Henri Leeuw kon vertellen van Violet le Duc of
Boeswelwalt, die ‘papa’ gekend had, of het kennissen van hém waren. Hij vertelde
van papa die kapiteelen hakte in de ‘chapele de Dreux’ en die er bij was dat de ramen
van Ingres werden gesteld, of hij, Henri, er zelf bij geweest was.

SLEEPERSPAARDEN (ROTTERDAM). OLIEVERFSTUDIE DOOR HENRI LEEUW.

En iemand die niet heel goed oplette, zou uit de gesprekken afleiden dat hij zelf
bij de revolutie van '48 in Parijs op de barricade gestaan had.
Wij hebben den ouden heer Leeuw niet gekend. Maar reeds uit de mooie teekening
van Paul Rink of de olieverfportretten van Henri Luyten zien wij dat de patriarchale
verschijning sterk den indruk geeft van een buitengewoon mensch. Op de
olieverfstudie van Henri hierbij gereproduceerd geeft de beeldhouwer Leeuw Sr. ook
het typisch beeld van den begaafden ‘artisan’, die uit zijne fransche studie en
werkjaren had gehouden de overgave aan den arbeid en het gewetensvolle streven
naar volmaakt handwerk, dat blijkbaar nergens zoo te vinden is als bij den ‘wuften’
franschman. Het was vaak een heel aardig gezelschap dat zich in den huize Leeuw
bijeenvond, er waren de oudere: Prof. Maurice en Everbeck, de jongere vrienden:
Paul Rink en Henry Luyten, de Bock, Briët en van der Valk en Breitner. De architecten
Limburg en van Straten kwamen er aan huis, de litteratoren dr. Prinsen en Poelhekke
en de componist Heydt behoorden tot de vriendenkring. Er waren er veel meer die
zich in dat intelligente milieu thuis voelden.
Aan de opvoeding en opleiding van zijn oudsten zoon Henri heeft de beeldhouwer,
die een stevig criticus was, zonder eenige schoolschheid, maar met veel overleg
gewerkt.
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Reeds heel jong liet hij hem teekeningen copieeren, oude prenten nateekenen, of
plaatjes van Violet-le-Duc, of wel hij liet hem studeeren naar de prachtige voorwerpen
van kunstnijverheid die het huis Leeuw iets museumachtigs gaven. Geen wonder dat
Henri nog geen 20 jaar, in staat bleek voor het werk van Prof. Everbeck, krijt- en
penteekeningen te maken naar brokken Holl. Renaissance.

GIEREN. GEKLEURDE TEEKENING, VOORSTUDIE VOOR EEN HOUTSNEDE, DOOR HENRI LEEUW.

In die dagen haalde hij de Middelbare Teekenacten en begon hij onderwijs te
geven. Eerst even aan een burgerschool te Warfum en toen aan de H.B.S. te Nijmegen,
aan vak-teekenschool en aan privaat leerlingen. Onder die leerlingen zou zijn jongere
neef, Louis Raemaekers, zeker vol dankbaarheid getuigen hoe veel hij in dit opzicht
aan Henri verschuldigd is.
Ware hij indertijd ingegaan op Everbeck's voorstel naar Aken te komen om er een
plaats te krijgen als professor aan de Technische Hochschule, dan was zonder twijfel
zijn loopbaan heel anders geweest, mogelijk was meer eer en officieele erkenning
zijn deel geweest. Maar, wat waren dat nu juist twee zaken waar hij zich in het geheel
niet om bekommerde! Wat hij het hoogste stelde in het leven, genoeg'lijke omgang
in zijn familie en met gedevoueerde vrienden, gezellige praat of intelligente
gesprekken, afwisselend werk op allerlei gebied der kunsten, dat heeft hij gehad.
Hij was de trouwe en opgewekte medewerker van zijn broer Oscar, den architect,
en daar deze belangrijke opdrachten heeft gehad, was er voor Henri steeds interessant
werk. Meubels heeft hij gedetailleerd, ijzerwerk ontworpen, voor den steenhouwer
heeft hij werkteekeningen gemaakt, of modellen geboetseerd voor den beeldhouwer.
De ‘School voor Kunst, Techniek en Ambacht’
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OLIFANT. KRIJTKRABBEL IN DE ROTTERDAMSCHE DIERGAARDE, DOOR HENRI LEEUW.
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te 's-Hertogenbosch bezit van Henri Leeuw fraaie groote cartons voor
gebrandschilderd glas, 'n St. Hubertus Jacht, voor het trappenhuis van de villa te
Mook. Heel goed werk heeft hij geleverd voor de tentoonstelling van 1900 te Parijs,
toen hij met Joseph Cuypers een ‘intérieur d'artiste’ ontwierp waar interessant
houtsnijwerk in werd aangebracht. Belangrijk en blijvend werk heeft hij kunnen
verrichten toen Oscar den opdracht kreeg tot het bouwen van het concertgebouw ‘de
Vereeniging’ te Nijmegen. Dat werd een monument dat veel grootere steden dan
Nijmegen haar kunnen benijden.

DE DANS (HOLL. RENAISSANCE EN LOUIS XV). FRAGMENT VAN DE WANDSCHILDERINGEN IN DE KLEINE
CONCERTZAAL VAN ‘DE VEREENIGING’ TE NIJMEGEN, DOOR HENRI LEEUW.

De groote figurale friezen in de voorgevel heeft hij gemodelleerd - zij zijn bij dit
artikel afgebeeld - forsche brokken bouwbeeldhouwwerk sieren de torenachtige
trappavillioens, fijne origineele kapiteelversieringen vindt men er in de koffiekamer,
houten kronen voor electrisch licht van geestige vinding hangen in de groote
concertzaal, maar zijn meest geslaagde arbeid zijn de decoratieve schilderingen in
de kleine concertzaal. De schrijver van dit artikel heeft het geluk gehad dit werk met
Henri Leeuw te hebben kunnen deelen. De drie grootste paneelen zijn van Henri, die
trouwens de richting en den geest van het heele werk heeft aangegeven. De
geschiedenis van de muziek is er verbeeld in tafreelen van levensgroote figuren in
een goudkleurig camaien op 'n paarsblauwe fond. De paneelen hadden een
uitgangspunt kunnen vormen voor nog belangrijker arbeid, die hem in uitzicht was
gesteld. Door zijn versierenden arbeid heen heeft Leeuw altijd ‘buiten’ geschilderd,
jaarlijks trok hij in de lente de boomgaard in om bloeiende appelboomen te schilderen.
Midden in den zomer maakte hij koebeesten op het land in volle zon en geen herfst
liet hij voorbijgaan zonder olieverfschetsen naar bloeiende brem van de hei te hebben
medegebracht. Merkwaardig in dit werk was de impulsieve kracht die uit den
voordracht sprak en de zich jaarlijks meer bewust wordende, stage evolutie naar het
licht. In zijn buitenstudies was Henri Leeuw luminist met iets ‘belgisch’ in zijn palet.
Jaarlijks werd de schildering meer direct en de gevallen eenvoudiger en zijn laatste
studie, 'n stukje tuin vol bloemen achter zijn huis, is vol heerlijke klanken van puur
licht.
In de laatste jaren heeft hij zich vooral doen kennen als teekenaar van dierstudies
en als grafiker; hij was in ongelooflijk korten tijd een zeer bedreven houtsnijder
geworden. Hij had in zijn eenvoudige krijtkrabbels dat ‘velouté’ dat eigenlijk zoo
weinigen bezitten en zijn decoratieve zin hielp hem
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die krabbels om te zetten in frissche composities voor houtsneden, die met veel gevoel
voor het ‘blok’ in elkander werden gezet en geestig-nerveus werden gesneden. Eerst
leeuwen en tijgers, daarna roofvogels, waren zijn meest gezochte modellen. Een
fraaie roofvogel in 3 blokken werd op de Vierjaarlijksche te Rotterdam in 1917 voor
het Museum Boymans aangekocht. En zien wij naar de teekening der condors hierbij
gereproduceerd, dan is het duidelijk wat mooi werk wij nog van hem wachtende
waren. Vol weemoed denken dan ook zijn vrienden aan de fraaie krabbels en
teekeningen die hij gedurende zijn ziekte nog in zijn atelier had opgehangen om ze
altijd voor oogen te hebben: ‘want daar moet ik altijd nog houtsneden naar maken’.
Denken wij met weemoed aan zijn onvoltooide werk, met diepe smart denken vele
zijner vrienden aan den mensch Henri Leeuw, zoo goed als zijn naaste familieleden
zullen zij hem nooit vergeten, hem dankbaar blijven voor zijn onbaatzuchtige
vriendschap en als een fijn kunstenaar zal hij in hun heugenis blijven voortleven.
's-Hertogenbosch, Oct. 1918.

MEISJESBUSTE. BEELDWERK DOOR HENRI LEEUW.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

377

De Ruysdael-familie, door S. Kalff.
(Slot).
Wat zijne teekeningen betrof was Ruysdael weinig productief. Uitgevoerd in zwart
krijt of oostindische inkt stelden zij veelal strandgezichten voor, landschappen met
watermolens, dorpsgezichten, enz. Gewoonlijk werden zij tegen hooge prijzen
verkocht; hunne schaarschte prikkelde de kooplust. Ook zijne etsen, vlug en geestig
behandeld, waren weinig in getal.*) Een achttal landschappen in de prentverzameling
van het Rijksmuseum bewijzen door het jaartal, dat hij reeds zeer vroeg de etsnaald
hanteerde Maar hij verzaakte die naald voor het penseel als gevoelde hij bij
uitnemendheid de gave te bezitten om de schoonheden der natuur in dichterlijke
vormen over te brengen op het doek.
Ruysdael's tijdgenooten hadden weinig oog voor zijne verdienste, voor de
verwonderlijke mengeling van waarheid en poëzie, waarmee hij zijne voorstellingen
wist te bezielen. De tijd was nog ver waarin men met zijne kunst dweepte op de wijze
van den dichter; van Jan Frederik Helmers b.v. waar die bij zijne brommende nationale
zangen ettelijke namen uit de Nederlandsche schildersschool invlocht:
Neen, van der Velde! schoon 'k uw waterval hoor klaatren,
Ostade! uw jaarmarkt zie, en hoor uw landjeugd schaatren;
Van Huizum! schoon uw kunst èn vrucht èn bloem bezielt,
En Holland nevens mij voor Dou en Mieris knielt,
Metzu en Bot en Hals en Slingeland hier toovert,
Lairesse en van der Werf op 't graf zijn buit herovert,
En ik met Ruysdael dweep bij 't murmlen van een vliet,
O Goden in de kunst! u, scheppers, zing ik niet.

(Omdat, gaf de dichter voor, ‘gij zijt mijn zang te hoog.’)
Doch met dichterlof ware deze schilder niet geholpen; ook hij verkoos s o l i d
p u d d i n g a g a i n s t e m p t y p r a i s e . En behalve dat zijne stukken schaars
werden geprezen, werden ze ook slecht betaald. Ofschoon hij willig zich voegde
naar den heerschenden smaak, zijn arbeid werd door de verzamelaars en de
kunstkoopers niet gezocht en hij doorleefde moeilijke omstandigheden. Zijne positie
in de Haarlemsche schilderswereld was bescheiden, zoo niet obskuur; het zou hem
niet te beurt vallen om, gelijk zijn oom Salomon, in het bestuur van het St. Lukasgild
te worden opgenomen. Dit zou hem tot het besluit gebracht hebben om Haarlem te
verlaten en zich metterwoon te Amsterdam te vestigen, waar hij in 1659 het
poorterrecht verkreeg. Doch het ging hem daar niet beter. Hoewel zijn talent zich
hier ten volle ontplooide en hij de sympathie van ettelijke zijner kunstbroeders genoot,
het gelukte hem niet om tot welstand te geraken. Houbraken schreef: ‘Ik heb niet
konnen bemerken dat hij 't geluk tot zijn vriendin gehad heeft.’ Allicht had hij zijne
inkomsten kunnen vergrooten door eenig beroep bij de hand te nemen, door gelijk
Jan Wynants en Aert van der Neer eene tapperij op te zetten, of gelijk Meindert
Hobbema een stedelijk postje (wijnroeier) aan te nemen. Maar zoo'n uitweg stond
hem niet open; hetzij omdat zijn ongehuwde staat of zijn zwakke gezondheid hem
daarvoor in den weg stond, hetzij omdat de zaak zelve hem tegen de borst stuitte.
Liever bleef hij bij zijn vak, en nam allerlei werk aan. Hij schilderde nu eens de
*) Bartsch beschrijft er zeven, door R. Weigel nader toegelicht; en ook bij Kramm vermeld.
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stadsgezichten van Amsterdam en dan weer de buitenplaatsen van Amsterdamsche
patriciërs, hij wisselde Hollandsche landschappen af met Noorweegsche watervallen,
hij bracht om beurten op het doek de schittering van de
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golven der zee, van de sneeuw op het landschap, van de najaarszon op het geboomte,
van het maanlicht op de wolken.
Toch bleef de broodkorf voor hem te hoog hangen. Het droeg er toe bij zijne
geldmiddelen op laag peil te houden, dat hij zijn behoeftig geworden vader te Haarlem
herhaaldelijk ondersteunde, In 1668, toen hij in de Kalverstraat over het H o f v a n
H o l l a n d woonde, droeg Izaak van Ruysdael bij notarieele acte aan zijn zoon over
al zijn meubilair en verdere bezittingen, als kwijting voor genoten voorschotten.
Wederkeerig had de zoon, een jaar te voren, voor den vader gezorgd. In dat testament
werd hij, Jacob van Ruysdael, gesignaleerd als ‘sieckelijck van lichamen, doch gaende
en staende.’ In eene latere wilsbeschikking van 't zelfde jaar, 27 Mei 1667 voor den
notaris H. Friesma gepasseerd, bepaalde hij dat zijne nalatenschap belegd moest
worden ‘in een-vast hipotheecq onder goot en seecker capitael, ende daervan aeu
zyn Vader uytgekeert sullen werden de vruchten en bladingen van dien. Doch
ingevalle hij in ongelegentheyt ofte in vervallentheyt quame te geraecken, soo sullen
de vooghden hem (alleen op syn versoeck en naer syn contentement en believen) op
een civiele plaetse zyn cost vermogen te copen voor zyn leven langh geduyrende.’
Hierdoor werd te niet gedaan de inhoud van het vorige testament, waarbij hij wel is
waar tot zijne erfgename had benoemd zijne halve zuster, geboren uit het huwelijk
van Izaak van Ruysdael met Barbertje Hoevenaers, maar onder voorwaarde dat zij
de renten van het provenu der nalatenschap den vader moest uitkeeren.*)
Het lot volgde echter den natuurlijken loop der dingen; Izaak van Ruysdael stierf
het eerst, in 1677.
Het schijnt dat de zaken van den grooten landschapschilder steeds meer in het
achterschip raakten, ook nadat het overlijden zijns vaders hem van een deel zijner
zorgen ontheven had. Of anders, dat het toenemen zijner kwaal hem belette zijne
kunst productief te maken. Aan een van deze redenen, misschien aan allebei, was
het toe te schrijven dat de ‘vrinden’ van de Doopsgezinde gemeente in 1681, toen
hij nog pas een goede vijftiger was, besloten hem op hunne kosten in een gesticht te
Haarlem uit te besteden. Zij richtten daarover een rekest tot burgemeesters van de
Spaarnestad, die eene gunstige beschikking gaven. Maar karakteristiek voor den
geest, waarin deze beschreven vaderen hun rol van bemiddelaars opvatten, waren de
termen waarin die beschikking vervat was. In het Memoriaal van 28 Oct. 1681 leest
men:
‘Op versoeck en te kennen geven van de vrinden van Jacob Ruysdael van
Amsterdam als dat deselve wel genegen soude zyn de voorn. Jacob Ruysdael in het
aelmoese-niershuys deser stadt soude willen besteden is hetselve toegestaen ende
regenten gerecommandeert sich ter sake voors. wel te laten betalen om deselve tot
geen laste maer eer tot voordeel en profyt van het gemelde huys te houden.’
't Mocht aangenomen worden dat Ruysdael op dat tijdstip niet gehuwd was, omdat
de aanvrage zijner vrienden slechts één persoon betrof en het reglement van het
gesticht ten aanzien van gehuwden de bepaling bevatte, dat de man niet zonder de
vrouw mocht worden toegelaten, noch omgekeerd. Dit zou alsdan steun geven aan
de lezing bij J.C. Weyerman, dat Ruysdael levenslang ongehuwd bleef uit piëteit
voor zijn vader, dien hij anders niet naar den eisch zou kunnen ondersteunen.
Niet lang meer behoefden de Menniste broederen van Amsterdam hunne vrome
giften te besteden voor Ruysdael's onderhoud. In die laatste dagen was zijn toestand
*) O u d H o l l a n d XXXIII. A. Bredius, ‘Twee testamenten van Jacob van Ruisdael.’
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reeds hachelijk; hij was ‘bijna stervende.’*) Nog geen jaar na zijn terugkeer naar
Haarlem kwam de groote landschap-

*) Dr. A. Bredius. ‘Amsterdam in de 17de eeuw.’
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JACOB VAN RUYSDAEL. DE MOLEN BIJ WIJK BIJ DUURSTEDE (RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM).
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schilder in het Aalmoezeniershuis te overlijden, in den ouderdom van 54, hoogstens
55 jaren. Op den 14 Maart 1682 werd voor zijn stoffelijk overschot eene grafopening
aangevraagd in de Zuidertrans no 177 van de St. Bavo-kerk. Wel is waar zag
Houbraken een begrafenisbriefje met de aankondiging dat Jacob van Ruysdael op
16 Nov. 1681 ter uitvaart zou worden gebracht, doch blijkbaar werd hier een
naamgenoot met den schilder zelf verwisseld.

JACOB VAN RUYSDAEL. LANDSCHAP MET WATERMOLEN. (RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM).

Het poovere cijfer zijner begrafeniskosten ten bedrage van f 4 pleitte er voor, dat
hier een man was ter aarde besteld arm aan aardsche goederen. Des te rijker aan
talent - maar eerst het nageslacht zou hem die erkentenis geven. Een paar eeuwen
later, toen zijn roem als voortreffelijk p a y s a g i s t e in binnen- en buitenland
gevestigd was en aanzienlijke collectionneurs elkaar zijne schilderijen betwistten,
kwamen de gemeenteraden van Amsterdam en Haarlem op het denkbeeld ook dezen
schilder de vulgaire hulde te bewijzen van een nieuwe straat naar hem te noemen.
Men begreep bij occasie, dat men iets verschuldigd was aan de nagedachtenis van
den man, die een maal behoord had tot de groote burgers van beide steden. Zoo
bekwam bij burgemeesterlijk dekreet Haarlem z'n Ruysdaelstraat, Amsterdam nog
eene Ruysdaelkade bovendien.*)
***
Over den tweeden Jacob van Ruysdael,

*) Een authentiek portret van den schilder is niet bekend, ofschoon er wel afbeeldingen op zijn
naam doorgaan.
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zoo vaak verward met den voornamen kunstenaar die in het Haarlemsche
Aalmoezeniershuis zijn beklagelijk uiteinde vond, luidden de opgaven geenszins
eenstemmig.
Volgens Scheltema en v.d. Willigen was hij ‘geheel onbekend,’ volgens andere
bronnen identiek met den zoon van Salomon van Ruysdael. Geboren te Haarlem
omstreeks het jaar 1630 werd hij aldaar begraven op 16 Nov. 1681. Maar ook hij
was schilder en Doopsgezind, ook hij leefde te Haarlem en te Amsterdam, en hij
stierf kort vóór zijn beroemden naamgenoot; zooveel coïncidentie kon de
levensbeschrijvers wel in de war brengen.
Ten jare 1664 stond hij als schilder ingeschreven op de ledenlijst van het
Haarlemsche St. Lukasgild. In 't zelfde jaar huwde hij met Geertruid Pietersdr. van
Ruysdael, geboortig van Alkmaar en waarschijnlijk zijn volle nicht. Doch zijn
huwelijksleven was niet onbesproken. In het kerkelijk memoriaal van 12 Dec. 1665
vindt men de aanteekening dat ‘Jacob van Ruysdael door zijne gewezen dienstmaagd
Sara Harmens belasterd was, en zij weggezonden werd met de vermaning zich stille
te houden, op peene van in 't werkhuys gebracht te werden.’ Deze aanklacht betrof
dezelfde verhouding met ‘vleeschelijke conversatie,’ welke ook tusschen Rembrandt
en zijne dienstmaagd Hendrickje Stoffels heerschte; met dit kardinale onderscheid
dat ze bij de laatsten eene zaak van wederzijdsch goedvinden was, en waarvan het
levende bewijs bestond (Rembrandt's onechte dochter Cornelia van Rhijn) terwijl ze
bij de eersten gefingeerd werd. De dienstbode Sara Harmens beweerde dat ze haar
aanstaand moederschap aan haren meester te wijten had; deze ontkende, en slaagde
er in zich te zuiveren. Althans, de uitspraak van den kerkeraad pleitte voor zijn
onschuld. Maar ofschoon nu voor 't uiterlijk zijn goede naam gered was, mogelijk
bleef er bij de puriteinsche Doopsgezinden, tot wier kerkgenootschap hij behoorde,
toch eenige twijfel aan zijne zedelijkheid bestaan en werd hij deswegen met scheeve
oogen aangezien. In sommige bronnen vindt men deze aanklacht en de op hem
rustende verdenking aangegeven als de reden, waarom hij in 1666 uit Haarlem vertrok
en zich metterwoon te Amsterdam vestigde. Reeds over dit geval kwamen de
levensbeschrijvers in tegenspraak, of liever in hun Jacobs-verwarring; wat de een
aan den landschapschilder toeschreef, schoof de ander op rekening van den
‘onbekenden’ Jacob van Ruysdael.
Bij zijne komst te Amsterdam sloot de laatste zich aan bij de
Vlaamsch-Doopsgezinde gemeente, die in de kerk H e t L a m op 't Singel hare
godsdienstoefening hield. Na 't overlijden zijner vrouw hertrouwde hij in 1673 met
Annetje Colijns, welke tot de Gereformeerde kerk behoorde. Volgens zijn eigene
opgave bij die gelegenheid was hij een zoon van Salomon van Ruysdael, en destijds
winkelier in de Kalverstraat. Nadat uit zijn tweede huwelijk een viertal kinderen
geboren waren, overleed hij in 1681 en werd te Haarlem op het St. Anna-kerkhof
begraven. In 't volgend jaar richtte de weduwe tot den kerkeraad der Gereformeerden
te Amsterdam het verzoek dat hare kinderen in die religie gedoopt mochten worden,
‘als dewelcke tot noch toe de Christelijcke doop niet en hebben ontfangen gehadt,
sulcx belet sijnde door haer man, die menist was.’*) De reden was geldig genoeg, en
het verzoek werd toegestaan. In het jaar 1682 werden de vier kinderen, Salomon,
Jacob, Pieter en Maryken, in de Westerkerk gedoopt.
*) De Navorscher, 1873 p. 273.
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Een protocol van den Amsterdamschen kerkeraad van 14 Juny 1657 maakte van
een naamgenoot des schilders gewag, in dezer voege:
‘Jacob van Ruysdael jongman in de beursstraat in de s i l v e r e t r o m p e t verzoekt
op zijn belijdenis den Christ. Doop. Wiens getuigen zijn Willem Willemsz Schiphorst
en Everwijn Steenvoort.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

383

JACOB VAN RUYSDAEL. DUINLANDSCHAP. (FRANS HALSMUSEUM, HAARLEM).

Op den 17 Juni d.a.v. werd deze Jacob te Anckeveen gedoopt, en de
kroniekschrijver meende uit deze aanteekening te mogen besluiten: ‘De groote
landschapschilder behoorde dus niet, zooals tot nu toe beweerd werd, tot de
Doopsgezinden.’*) Maar dan had hij het Jacobskluwen in de familie Ruysdael eerst
moeten ontwarren, en aantoonen dat deze jongman uit de S i l v e r e T r o m p e t
niemand anders dan de landschapschilder geweest kon zijn. Want er was verschot
van Jacob's in dit geslacht; de oom te Naarden heette zoo, en ook de winkelier uit de
Kalverstraat, ook een van diens zonen, met nog de zoon van Salomon van Ruysdael.
Deze laatsten, vader en zoon, beoefenden beiden de schilderkunst; hetgeen verband
hield met het schildersregister van Jan Sysmus, stadsdoctor van Amsterdam, waar
men in de rubriek H u i d e n d a e g s c h e S c h i l d e r s de aanteekening vond:
‘Ruysdael - landschap en beeltjes, daer is een jonge en een oude Ruysdael.
een Salomon } Zeestormen
een Jacob } Zeestormen
't Kon oom en neef, 't kon ook vader en zoon wezen. Houbraken was eveneens met
die Ruysdael-familie in de war; hij noemde Salomon een broeder van den land-

*) De Nav. 1893 p. 41.
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SALOMON VAN RUYSDAEL. DE PLEISTERPLAATS. (RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM).
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schapschilder Jacob, in plaats van diens oom.†) Voor 't minst slaagde men er in de
twee neven, zoons van Izaak en van Salomon, uit elkaar te houden door den een aan
te duiden als Jacob Izaakszoon, den ander als Jacob Salomonszoon.
Waarschijnlijk hadden deze twee denzelfden leermeester, Salomon van Ruysdael.
Deze had te Haarlem eene zooveel betere positie dan zijn broeder den
‘ebbenhoutwercker.’ Hij vond voor zijne stukken gereedelijk aftrek en bracht het tot
zekeren welstand, te oordeelen naar het cijfer van f 25 waarvoor hij in den personeelen
aanslag stond aangeschreven, en het bedrag van f 24 dat voor de kosten zijner
begrafenis werd besteed. Daarvoor kon men destijds een deftige uitvaart hebben. In
zijn vak was hij een notabele; ten jare 1647 werd zijn naam vermeld als vinder, een
jaar daarna als deken van het St. Lukasgild. Nog eenmaal, in 1669, werd hij onder
de vinders van het gild genoemd, en tusschen de jaren 1659 en 1666 vervulde hij
den post van wijkmeester. Zijn naam stond geschreven in het lidmatenboek der
Doopsgezinde gemeente; voorts op de rol der Haarlemsche schutterij als contribuant.
Hij was gehuwd en verloor zijne vrouw in 1660. Uit zijn echt werden kinderen
geboren onder welke eene dochter, die reeds in 1650 overleed, en een zoon, Jacob,
wiens geboortejaar gesteld werd op omstreeks 1630.
Salomon van Ruysdael stierf in 1670. Op den 3 Nov. van dat jaar werd zijn
stoffelijk overschot, uit zijn laatste woonplaats in de Kleine Houtstraat, naar de St.
Bavokerk gebracht en begraven op het hooge koor no. 22. Neemt men aan dat hij
omstreeks het jaar 1600 geboren werd,*) dan had hij den leeftijd bereikt van den
psalmist en was een zeventiger geworden.
Ofschoon als kunstenaar de mindere van zijn beroemden neef, mocht hij gelden
als verdienstelijk landschapschilder. Zijn stijl zweemde aanvankelijk naar dien van
Jan van Goyen; zijne stukken vertoonden tusschen de jaren 1631 en 1667 de evolutie
van zijn talent, en eene klimmende verdienste. Zijne landschappen onderscheidden
zich door een grijs of geelachtig koloriet; voorts door zorgvuldige bewerking en
keurige ordonnantie. Door den nazaat zouden zijne schilderijen nog eens hoogelijk
gewaardeerd worden, en niet het minst in onzen tijd; in het begin van 1917 werd te
Berlijn op de veiling van de collectie Michel voor een rivierlandschap van zijne hand
26700 Mark betaald, en voor een ander landschap 38200 Mark.
Houbraken verhaalt dat hij zich een bijzonderen naam maakte door zijne uitvinding
om allerlei soorten van marmer bedriegelijk getrouw na te bootsen, zoodat zijn
penseelwerk volmaakt overeenstemde met de aderen en kleuren van het echte
gesteente. Voor de vergaderzaal van het St. Lukasgild, dat sedert 1636 domicilie
koos. in het Prinsenhof, schonk hij een zijner schilderijen; eene schenking trouwens
met het karakter van eene verplichting. De keuren van het gild hielden in, dat iedere
gildebroeder bij zijne intrede gehouden was eenig werk van zijne hand aan de
broederschap af te staan; zelfs werd daarin nauwkeurig opgegeven de maat van de
schilderij, de geëtste plaat, het geschilderde glas, het gesneden of gehouwen beeld,
enz. dat als ‘blyde incomste’ moest worden aangeboden. Doch Salomon van Ruysdael
was reeds in 1623 tot het gild toegetreden, zoodat hier wellicht sprake was van eene
tweede schenking. Zijne geboortestad Haarlem*) (i n d i e n Haarlem, en niet Naarden,
†) Volgens Immerzeel in 1615.
*) Evenzoo Immerzeel. Deze bedoelde met zijn Theodoor van Ruysdael blijkbaar dezelfde
persoon als Salomon.
*) Opgave in den catalogus van het Rijksmuseum.
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zijne geboorteplaats was) zou die schilderij echter niet behouden, noch eenig ander
voortbrengsel van zijn penseel. Slechts het Rijksmuseum bezit een drietal van zijne
stukken, n.l. een Pleisterplaats, een Dorps-
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herberg en een Dorpsgezicht. Voorts van de hand van zijn zoon (Jacob Salomonsz)
een landschap uit den omtrek van Haarlem, met een groep hooge boomen op den
voorgrond en eenige gevelde stammen, waarbij een herder met zijne kudde.
Ook deze leden van de Ruysdael-familie zochten hunne motieven bij voorkeur in
het Hollandsche landschap met zijne weiden en duinen, zijne bosschen en vaarten,
zijne molens en boerenhuizen; een misschien weinig verheven, maar een onuitputtelijk
onderwerp en dat het kunstenaarsoog afwisseling genoeg aanbood. Slechts aan enkele
schilders was het gegeven om aan dat onderwerp zulk eene impressie van wijding,
van grootschheid en plechtige zwaarmoedigheid bij te zetten, als dat aan den meest
begaafden telg van dit geslacht gelukte. Doch als aandenken aan het vruchtbaar
penseel van Jacob van Ruysdael heeft Haarlem slechts een paar van zijne kleinere
stukken behouden, en niet van de beste. De magistrale opvatting van zijne schilderijen
in het Rijksmuseum, dat een luisterrijk twaalftal bezit, ontbreekt op de beide paneeltjes
in het Frans Hals-museum. Een daarvan stelt voor een begroeiden duinrand, als
begraven in de schaduwen. Boven een ruwe planken hut, met plaggen gedekt, verheft
zich een boom door den storm of den bliksem geknot, terwijl een stapel geveld hout
er naast ligt. 'n Eenzaam plekje ergens in het Kennemer duin, waar geen levend wezen
te zien is behalve de vogelen des hemels! Het andere stukje vertoont een dier kleine,
begrensde panorama's, gelijk ze zich in Haarlem's omtrek van een hooggelegen punt
vaak opdoen. Men ziet er de groene vakken van veld of weiland ingesloten door
boschpartijen, boven welke eenige daken en de romp van een molen uitsteken. Op
den struweelig begroeiden voorgrond plaatste de schilder een ruiterfiguurtje, waarvan
de roode mantel levendig tegen het groen uitkomt. In 't verschiet de duinen, blinkend
van 't witte zand, en daarboven eene doezelige linie van ultramarijn, welke de zee
schijnt aan te duiden. Een hooge lucht met wolkgevaarten breidt zich over dit
landschap uit; fantastische wolkgevaarten, gelijk de schilder ze ook over zijne
zeetafreelen laat drijven.
Hoe onaanzienlijk, vergelijkenderwijs, deze paneeltjes den beschouwer ook
voorkomen, toch ligt er iets ongemeens, iets weemoedigs in; een waas van dien
weemoed ‘que l'on tient de Dieu ou de sa mère.’ En Ruysdaels moeder was hem
vroeg ontvallen; z i j n kunstenaarsweemoed kwam van de godheid. Ook deze
minderwaardige onder zijne schilderijen weerspiegelen als 't ware den
gemoedstoestand van den misdeelde, wien geen huiselijk geluk de zorgen verlichtte;
die voor zijne kunst geen gerechte waardeering vond bij den tijdgenoot en te vergeefs
aan het bloeiend Haarlem, daarna aan het ‘machtigh Amsteldam’ het dagelijksch
brood vroeg in ruil voor zijne kunstenaarsgave; die de opbrengst van zijn treffelijk
penseel deelde met een behoeftigen vader, zijn ziekelijk lichaam vóór den tijd voelde
sloopen, en ten slotte zijne kunst en zijne illusies zag eindigen in een
bestedelingenhuis.
‘O hard noodlot der vlytige konst!’ - zou een Boerhave (in zijn L e v e n v a n
S w a m m e r d a m ) ook hier uitgeroepen hebben.
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Eleonora Duse en Wéra Figner,
door Etha Fles.
‘Ces cochons de Russes!’ riep een Italiaansche advokaat vergramd uit en hij smeet
de ‘Corriera della Sera’ op den grond, ‘ces cochons de Russes!’ Deze uitbarsting van
woede werd te voorschijn geroepen door de berichten van het front uit welke ten
duidelijkste bleek, dat de Russen er genoeg van hadden, zich te laten slachten in een
oorlog, die een weggejaagd gouvernement had aangevangen. Ze wilden naar huis en
zoo mogelijk ook een stukje grond bemachtigen, als het groote rijk onder het volk
verdeeld zou worden. Maar de Italiaan was van oordeel dat het de plicht der uitgebuite,
vertrapte boeren was, Italië te helpen om Triëst te bemachtigen; hun verleden, hun
lot interesseerden hem niet. Hij stond met zijn gedachtenleven, met zijn opvattingen
te ver van dit volk af, en nam hij al eens een boek van Tolstoï of Dostoyewsky in de
hand, hij eindigde altijd met de verklaring: ‘je ne sais pas, mais tous ces Russes ne
me disent rien.’

WÉRA FIGNER.

Stellig is tusschen Italianen en Russen een zoo groot verschil van ras en van
levensomstandigheden, dat wanneer de enkele individu niet zóóveel kultuur of zóóveel
liefde voor zijn medemenschen heeft, dat grensmuren, opgeworpen door verschil
van nationaliteit en ras, voor hem wegvallen, hij staan blijft binnen zijn tuinmuur,
zonder dat zijn begrensde inzichten verwijd worden. Deze Italiaan was nu wel de
type van den bureaukraat, van den kleinen bourgeois, een klasse, die in Italië zoo
rijk vertegenwoordigd is. Geheel het leven in het moderne Italië, is nog provinciaal
en bekrompen, zij zien daar de wereld nog door een zeer nauwen kijker; de eigen
persoonlijkheid is alles, het a l g e m e e n , een begrip waarvoor ze niets voelen. Geen
wonder dus, dat een zoon uit dat milieu niet anders dan met een uitroep van woede
en verachting het eerste sein eener revolutie begroette, die roet in het eten der Italianen
dreigde te gooien Maar eenige jaren geleden had ik twee vrouwen tegenover elkander
gezien - een Russin en een Italiaansche, beiden buitengewone persoonlijkheden en
ik voelde toen ook dat groote verschil van ras-aanleg en temperament tusschen die
twee, tusschen Wéra Figner en Eleonora Duse. Het was duidelijk, dat de weelderige,
genotzuchtige zuiderlinge niets begreep van den onverzettelijken wil in die ander,
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die haar, de jonge schoone vrouw van goeden huize den weg van lijden en ontbering
opgestuwd had.
‘Tous ces Russes ne me disent rien’ had de Italiaan gezegd, maar kwam Duse na
dat merkwaardige bezoek ook niet tot de conclusie ‘je ne comprends pas cette femme
et elle ne m'intéresse pas?’ Die supreme onverschilligheid vloeide bij de groote actrice
allerminst voort uit gebrek aan kultuur, of uit onbekendheid met de Russische
toestanden. Het was moeilijk met haar een thema aan te raken, waarover ze niet een
geheele litteratuur had bestudeerd; haar fijn begrip van muziek en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

388
beeldende kunst waren buitengewoon, de Zwitsersche dokter, die haar in Montreux
behandelde, zeide vol bewondering voor haar scherpte van geest: ‘die vrouw is nu
als artieste geboren, maar zij zou ook een uitnemend eerste minister zijn.’ Door haar
reizen knoopte ze overal betrekkingen aan, had hare vrienden hier en ginder; de
elasticiteit van haar intuïtieven geest en haar vlugheid van bevatting verrasten telkens
opnieuw en toch - hoe verschillend ook de karakters waren met welke zij zich te
vereenzelvigen vermocht, hetzij deze Francesca da Rimini of Hedda Gabler heetten
- toen Duse met Wéra Figner samen kwam, scheen het wel, dat zij tegenover een
dichte poort stond en onmachtig was in haar geest den sleutel te vinden, die deze
voor haar openen zou.
De dokter, die hen beiden in behandeling had, bracht ze samen. Wéra verlangde
zoo de beroemde actrice te leeren kennen, had hij gezegd. Duse gevoelde weinig
voor deze kennismaking. Toen de arts er haar over sprak, haalde zij verwonderd de
donkere wenkbrauwen op. ‘Wanneer die dame zooveel jaren in Siberië gevangen
zat, zal zij van mijn werk niet veel gezien hebben en wie is zij eigenlijk?’ De dokter
vertelde haar bizonderheden uit Wéra's leven; zij was jong gehuwd, mooi en rijk en
had alles opgeofferd om haar volk te helpen bevrijden, zij onderschreef mede het
doodvonnis van Czaar Alexander II en werkte direct of indirect mede bij alle
aanslagen in Petersburg, Moskou en Odessa, maar het was de liefde voor de
verdrukten die haar dreef, niet de haat; in de gevangenissen was zij de steun en de
troost van haar kameraden; ‘waarlijk’, zoo besloot de dokter met warmte ‘er woont
zooveel moed en opoffering in deze vrouw, dat men zich wel eenige moeite mag
geven, haar te leeren kennen. Ook in Siberië drong uw roem door en zij, die zoolang
in harde afzondering leefde, verlangt nu een heel andere lucht in te ademen...’ Ik
weet niet of de Zwitser dit laatste aan zijn pleidooi toevoegde, maar toen ik ze den
volgenden dag tegenover elkander zag zitten, zij, die elkaar eigenlijk zoo niets te
zeggen hadden, twee vogels van zoo verschillende pluimage, uit verschillende
hemelstreken tot elkaar gevlogen, scheen mij heel natuurlijk dit begeeren van de
Russische martelares een Duse te willen zien en weêr, als in de dagen harer jeugd,
een atmosfeer van wereldschen glans, van sukses en luister op te snuiven, die, hoewel
in haar groote eenzaamheid om haar verbleekend, toch altijd nog de bekoorlijke
tragédienne omgaf. De Russin, geboortig uit voorname familie, werd gegrepen door
de ellende der paria's van de maatschappij en zij d o o r l e e f d e de tragédie van het
leven in al haar diepte. Eleonare Duse leefde, van haar vijfde jaar af, achter de
schermen in een wereld van valschen schijn en verbeelding. Zij leerde de dingen bij
't voetlicht zien, kleedde zich altijd in geleende gewaden en v e r b e e l d d e zich het
leed harer heldinnen. Zij stierf duizend dooden en als 't scherm na het tragische einde
weer opging, dankte zij met een glimlach voor de ovaties, die men haar bracht. Alles
was imaginatie en spel bij de ééne - bloedige ernst bij de andere. De actrice kwam
uit groote armoede tot een leven van weelde, dat haar onontbeerlijk was geworden;
Wéra Figner had alles weggeworpen om de armoê en het lijden te deelen van hare
geestverwanten. Grooter contrast dan het leven van deze twee vrouwen was moeilijk
denkbaar en dit contrast ging ook in hun uiterlijk door.
In 't midden van de kamer hadden zij plaats genomen. Duse draaide haar stoel met
den rug naar Wéra, zij voelde pijnlijk de scheidsmuur tusschen hen, en terwijl zij er
zich zijdelings op neêrzette, legde zij de slanke handen en armen op de hooge leuning,
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wendde zich toen met een bevallige beweging tot de ander en zei: ‘Eh bien madame,
racontez moi.’
Wéra Figner zat ietwat beteuterd die elegante vrouw aan te kijken. Zij waren
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ELEONORA DUSE.
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van denzelfden leeftijd, de vijftig even overschreden. De witte, golvende haren van
Duse sprongen met dartele gratie van onder haar zwarten veerenhoed te voorschijn;
de oogen brandden als een paar donkere lampen in 't matte ivoor van 't gezicht, zij
glimlachtte en die glimlach gaf altijd aan haar wezen een bekoring, aan welke niemand
weerstand bood. Ook Wéra voelde de betoovering van die lach en greep de hand,
die met de witte glacé handschoen bedekt bleef (was Duse huiverig de hand aan te
raken die menschenlevens vernietigd had?) en zij keken elkander in de oogen.
Staalblauw waren die van de Russin; door het gladde blonde haar, dat in 't midden
gescheiden in een paar onnoozele vlechtjes boven de ooren gelegd was, liep nog
geen enkele witte draad. De neus was scherp en gebogen, de mond vastberaden, de
dunne lippen energiek op elkaar gesloten. Zij droeg een blouse uit grof wit katoen
gehaakt en een slecht gemaakt grijs rokje omspande de ronde heupen. ‘Eh bien,
racontez moi, madame’, herhaalde Duse en zij voegde er aan toe, dat zij zoo graag
van haar zou hooren, hoe zij er al in haar jeugd toe gekomen was, zich in de
revolutionnaire beweging te storten - ‘u behoorde toch niet tot de verdrukte klasse,
niet waar?’ ‘Neen,’ zeide Wéra, ‘ik ben onder heel gelukkige omstandigheden
opgegroeid; mijn familie behoorde tot de ontwikkelden en humaan denkenden. Ik
had niet den strijd te strijden, die het leven van zooveel mijner kameraden bemoeilijkte
- zooals een Larissa Sissegub, die, als zooveel anderen, alleen door middel van een
schijn-huwelijk het ouderlijk huis konden ontvluchten.... neen, ik had geen zorgen,
noch voor 't heden, noch voor de toekomst - ik voelde hoe bevoorrecht ik was boven
duizenden en duizenden en deze gedachte begon mij juist al sinds mijn zeventiende
jaar te kwellen. Ik voelde, dat ik tot een kleine minderheid behoorde en dat dit feit
mij de plicht oplegde degenen te helpen, die van de zoogenaamde weldaden der
beschaving verstoken waren. Uit deze overwegingen bouwde ik langzamerhand mijn
wereldbeschouwingen op en zóó groeide mijn voornemen om tot levensdoel te kiezen:
het steunen van de teruggedrongen klasse. - Maar daartoe zou ik allereerst met deze
in verbinding moeten treden, haar taal, haar nooden leeren verstaan. Het is in Rusland
heel moeilijk met de proletariers en de boeren in aanraking te komen; de studie van
de medicijnen kan ons nog het gemakkelijkste met den arme in contact brengen - en
dàt overwegende, besloot ik dokter te worden en me voor die studie naar Zwitserland
te begeven, waar mijn zuster ook al studeerde. Door haar kwam ik in een kring van
jonge menschen, die zich allen met sociale vraagstukken bezig hielden. Vier jaren
bleef ik hier studeeren.
‘Ik neem heel langzaam een besluit, maar als ik het eens genomen heb, dan blijft
het rotsvast in mij staan - u zou mij dus conservatief kunnen noemen,’ zei Wéra met
een glimlach en zweeg even; toen ging ze voort: ‘Mijn zuster en al hare medestudenten
gingen het volgend jaar naar Rusland terug en wijdden zich daar aan de socialistische
propaganda.
Zij hebben in de fabrieken gearbeid, zijn vervolgd en werden al spoedig gevangen
genomen. Hun proces duurde drie jaar; nadat zij tot levenslange dwangarbeid in
Siberië veroordeeld waren, schreven de vrienden mij, dat ik komen moest om hun
plaats in te nemen en mee te strijden, en ik ging. Ik vond er een kring van
geestverwanten met wie ik de zoogenaamde ‘Völkische’ wet uitwerkte - een
revolutionnair programma weliswaar, dat tot einddoel had den grond in de handen
van de boeren te brengen, maar allereerst stelden we ons tot taak de bewoners van
het platteland wat te beschaven en te ontwikkelen. Daarin werd ik dadelijk op alle
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spreken wilde, moest 's nachts naar me toe sluipen. Er bestond niet de minste politieke
vrijheid bij ons, we mochten onze gedachten niet uitspreken, ik voelde in dit milieu
mijn dagen, mijn leven nutteloos voorbij gaan.
Twee wegen stonden voor mij open: terug gaan naar Zwitserland om den
doktersgraad te halen - ik was nu eenmaal met die studie begonnen - maar dan zou
ik mij later met een praktijk onder de rijken moeten vergenoegen en dat was mijn
doel niet, of direct den strijd opnemen voor Ruslands bevrijding. Nu mij den weg
was afgesneden het volk door persoonlijken omgang te helpen zich bewust te worden,
besloot ik tot dit laatste. U ziet dus, dat de omstandigheden mij dwongen tot de
revolutionnaire actie.
Zij hebben bij mijn proces beweerd, dat ik bloeddorstig was, omdat ik, terwijl mij
door de partij de rol toe bedeeld was propaganda onder de intellectueelen te maken,
verzocht om voor het gevaarlijke werk der revolutionnaire actie gebruikt te worden.
Mijn gemoed kwam er tegen in opstand, achter de schermen te ageeren; ik vond het
laag en gemeen anderen tot handelingen te drijven, die de grootste gevaren
mêebrachten en zelf buiten schot te blijven, - d a a r o m en daarom alleen heb ik in
mijn huis zelf de bommen helpen vullen, die den Czaar gedood hebben.’ Wéra Figner
zweeg; Duse keek haar strak aan en het duurde even voor zij zich in haar rol terugvond
en sympathie en belangstelling kon veinzen, waar zij niets dan af keer en koû voelde.
Maar Wéra, in de naïviteit van haar eerlijk gemoed, in haar geweldig sterk zien van
de ééne groote richting, van het heilige der zaak waarvoor zij geleden had, speurde
niets van de antipathie der kunstenares en op de vraag van deze: ‘wat zij nu van plan
was te gaan doen,’ antwoordde zij: ‘'t liefst zou ik weer dadelijk teruggaan naar
Rusland en er mijn werk hervatten, maar ik mag er niet komen en schrijf daarom nu
de mémoires van mijn leven in Siberië.’ Duse had zich hersteld en zeide haar in de
warmste bewoordingen, hoe zij er naar verlangde, die herinneringen te lezen; de
andere geloofde die betuigingen en ging er dadelijk op in: ‘ik stuur u het manuscript,
vóór nog iemand het gelezen heeft.’ - ‘Wilt u dat waarlijk doen?’ vroeg Duse verrukt,
‘durft u mij zóó iets kostbaars toevertrouwen? O, met hoeveel verlangen zie ik naar
uw werk uit!’ en de actrice drukte Wéra's handen, beloofde haar aanstonds haar adres
uit Italië te zullen zenden en dankte haar met haar gouden stem en beminnelijksten
glimlach! - Zóó scheidden zij. Wéra begeleidde ons tot aan het rijtuig.
Zij stond daar in het scherpe daglicht voor de deur van haar woning in het povere
costuum van een naaistertje. De zon viel in haar wakkere oogen en overgoot het
blonde gezicht, nog zoo vol ongebroken moed en hoop en strijdlust.
Toen kwam mij het ‘Op den drempel’ van Turgenjew in de gedachte, een gedicht
in proza, dat hij opschreef, toen het onteerende proces tegen de dappere vrouwen
gevoerd werd, die voor de arbeidersorganisatie gewerkt hadden.
Hij spreekt daar van een immens gebouw, - een smalle deur in den muur staat ver
open, daardoor ontwaart men de diepste duisternis. Voor den drempel staat een meisje
- een Russisch meisje. Zij wil over den drempel der revolutie treden, een sombere
stem houdt haar de moeiten, ontberingen, gevaren en verschrikkingen voor, die haar
aan de andere zijde van den drempel wachten, maar op alles antwoordt zij: ‘ik ben
bereid.’ ‘Zijt ge ook bereid een misdaad te begaan?’ Het meisje buigt het hoofd en
dan: ‘Ook daartoe’. ‘Weet ge, dat ge het geloof, dat u nu bezielt, verliezen kunt, dat
gij tot het inzicht komen kunt, dat gij u vergist hebt en uw leven voor niets prijs
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zijde.... zóó droomde de groote Russische schrijver.
Langzaam reed ons rijtuig de straat af. De glimlach waarmeê Eleonora Duse nog
haar gastvrouw had toegewuifd, verstierf op haar gezicht. Zij leunde achterover met
een ‘je suis fatiguée à mort,’ dat altijd het teeken was, dat de diva zich grenzenloos
verveelde; - haar trekken verslapten, zij sloot de oogen en 't was alsof ik haar iets
hoorde prevelen, dat in haar taal Turgenjew's ‘Zottin’ zeer nabij kwam.
‘Een buitengewone vrouw,’ begon ik, ‘hoe belangrijk zullen hare mémoires zijn.’
- Duse haalde de schouders op en antwoordde dat zij natuurlijk niet van plan was
haar adres te zenden. Ze begeerde die herinneringen niet te lezen - ‘non, je ne
comprends pas cette femme et elle ne m'intéresse pas -’

Liedje,
door Jo Landheer.
De witte landen droomen
onder de roode zon,
die al de donkre boomen
met rossig goud omspon.
't Is avond.... heel ver zweeft er
een wijde vogelvlucht,
en in de blaren beeft er
alleen het windgerucht....
O, dat ik hier kon wonen,
hier stil van houden kon....
De witte landen droomen
onder de roode zon.
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Twee Zuid-Nederlandsche gildehuizen,
door W. van Os.
I.
De bloei der kunsten, die de R e n a i s s a n c e -beweging met zich meebracht, maakt
haar tijd, hoe men zich ook in het moderne verdiept, nog altijd belangwekkend en
nog steeds is het interessant haar verloop na te gaan.
Het is met deze kunstperiode als met alle andere: in haar aanvang is ze het sterkst
en wel door het karakter van s t r e v e n , dat er aan de kunstvoortbrengselen zit.
En dit is geen wonder.
Wanneer een nieuw ideaal in den geest aanwezig is, dan vraagt zijn verwezenlijking
alle inspanning en doorzettingsvermogen van de kunstenaars. Dan komt er in hun
werk die zekere nijdigheid van het nu te pakken te hebben en nu zoo neer te kunnen
zetten. Is eenmaal het essentieele van een nieuwe kunst geformuleerd, dan krijgen
de artefacten meer iets vreedzaams en rustigers, maar zoolang de basis nog vastgelegd
moet worden gaat het neerschrijven der vormen met dat snerpende gepaard, dat wij
in onze periode van wording zoo duidelijk in de schilderkunst waarnemen bij
Vi n c e n t v a n G o g h .
Van de hierbij afgebeelde gevels behoort het eerste tot de nog betrekkelijk jonge
R e n a i s s a n c e -architectuur. Het is het H u i s d e r B o o g s c h u t t e r s te
A n t w e r p e n , dateerende van 1560.
Afb. II is ook een gildehuis en wel van de brouwers en bekend als M a i s o n d e s
B r a s s e u r s , staande aan de G r a n d ' P l a c e te B r u s s e l . Het is een van de grijze
huizen met vergulde versieringen, die daar na het bombardement van 1695 gebouwd
zijn.
Het tweede gildehuis is bijna 140 jaar later gezet dan het eerste (nl. in 1698).
Krachtens zijn trant behoort het tot de zoog. L o d . XIV s t i j l of de - in dit geval
genationaliseerde - B a r o k .
Doordien het zooveel jonger is dan het Antwerpsche gebouw, is het een goed
specimen om het verloop der R e n a i s s a n c e na te gaan en hiervoor dus alleen van
belang voor zoover de B a r o k zelf uit de R e n a i s s a n c e is voortgekomen. En dit
is m.i. in niet geringe mate het geval.
Zeker, er spreekt uit ieder der stijlen die op de R e n a i s s a n c e volgen, een ander
karakter, maar toch waren die karakters alle reeds in de kiem der R e n . aanwezig.
Een stijl als deze, die direct al zoo weinig blijvends had en al zoo spoedig wijzigingen
onderging, moet de inleiding geweest zijn van alles wat daar zoo spoedig op is
gevolgd. Al mag de geestelijke inhoud van een coquet L o u i s XVI-meubeltje nog
zoo sterk verschillend schijnen van die van een massieven H e n r i II-stoel, de snelle
geleidelijkheid, waarmede men van het eene tot het andere kwam, bewijst de
noodzakelijke afstamming van het voorafgaande, d.i. in laatste instantie van de R e n .
Op grond hiervan kan, naar ik meen, tot ± 1900 toe gesproken worden van de
Renaissancistische periode.

II.
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Om nu de lijn te volgen, waarlangs het R e n a i s s a n c e -proces zich heeft voltrokken,
vergelijken wij de afbeeldingen bij dit opstel.
Vooraf nog even dit: wanneer de bespreking ongunstig mocht uitvallen ten op-
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zichte van het M a i s o n d e s B r a s s e u r s , dan mag dit er niet aan worden
toegeschreven, dat een minderwaardige representant der B a r o k werd gekozen.
Integendeel, ik zou niet weten, waarom dit huis in zijn soort minder mooi zou zijn
dan het andere.
Het B o o g s c h u t t e r s h u i s is nog opgetrokken in den bescheiden ernst, die de
v r o e g -R e n . kenmerkt. Er is een fijne regelmaat in de opeenstapeling der
onderdeelen en het blijft in de uitvoerigheid van zijn versiering toch eenvoudig. Het
b e s c h u t t e n , dat het wezen van het gebouw uitmaakt, is nog goed uitgedrukt door
de hechtheid, waarmee de vele vensters in den gevel zijn geplaatst: de halfronde
zuilen, karyatiden enz. tusschen de ramen spreken niet voor zich zelf, maar blijven
de deelen, die de vensters v a s t h o u d e n . De echtheid, de eerlijkheid hiervan en
van het geheele v r o e g -R e n a i s s a n c e streven zal duidelijker worden wanneer
wij het Brusselsche gildehuis gaan bekijken.
Het toepassen van halfronde zuilen tegen het muurvlak, dat we hier bij afb. II ook
vinden, is reeds vaak veroordeeld.
De zuil is een vrijstaand steunpunt en de halveering en aanbrenging tegen den
muur hiervan heeft, vooral in onzen tijd, protest uitgelokt. Men heeft zich met
verbazing afgevraagd hoe architecten zoo weinig van het eigenlijke van b o u w e n
doordrongen konden zijn, dat zij er toe kwamen om een zoo ‘fundamenteel’ bouwdeel
als de zuil nu eens als een aardigheidje te gaan beschouwen en haar doorgezaagd
tegen den muur (die op zijn beurt ook weer zelfstandig steunpunt is) te plakken. Een
dergelijke verwording in de opvatting van muur en van zuil - die we reeds bij de
Grieken ontdekken - heeft met verbijstering een eigenaardige oorzaak doen zoeken,
die daarvoor geweest moet zijn.
Een verder ingaan op deze gesteldheid zou te ver afvoeren van ons eigenlijke
onderwerp; bepalen wij ons dus tot de vergelijking der zuil-toepassingen bij de twee
gildehuizen.

III.
Bij het M a i s o n d e s B r a s s . nemen zij ongehoorde afmetingen aan.
Zij zijn in haar halfrondheid door haar grootte zoo voor zich zelf sprekend, dat
men zich even verwondert daartusschen nog raamopeningen te vinden. Hier zijn ze
niet als bij afb. I ondergeschikt gemaakt aan de functie van raamomsluiting, maar
laten bij wijze van gunst de vensters tusschen zich in. Een aandachtige beschouwing
van het plaatje moet het onharmonische van op deze wijze één gevel vormen laten
voelen. Wat nog versterkt wordt bij de halfkolommen, die over de 1e en 2e verdieping
doorloopen, waarbij die verdiepingen er tusschen neergelaten schijnen te zijn. Hoe
is dan de gevel van afb. I veel meer gebaseerd op de verdieping-indeeling, op de
constructie van het ding.
De laatstgenoemde zuilen van II torsen een hoofdgestel met segmentvormig fronton.
Zuilen en hoofdgestel zijn er hier ter wille van elkaar. Voor het gevelvlak beide
overbodig, daar het fronton het nog niet afsluit, zouden de kolommen niets zwaars
te dragen hebben, als er geen kroonlijst op rustte, en omgekeerd zou het hoofdgestel
niets bedekken, als er geen zuilen waren.
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Vreemde tijd, waarin zoo de bouwdeelen, zonder rekenschap te houden met hun
functie, worden opgestapeld!
Gecompliceerde tijd eigenlijk, waarin men omsprong met een opgerakelde
beschaving (de klassieke); tijd zonder eigenheid, alleen met nog maar een zekere
eigenaardigheid!
Boven de gebogen frontonlijn bevindt zich nog een soort monument, een
ruiterstandbeeld, dat van het midden van een plein schijnt te zijn weggenomen en
op het gebouw geplaatst. En bij het bovenste stuk, gerekend vanaf de kroonlijst, die
op de hoogste zuilen rust - verliezen wij nu wel geheel en al het idee van h u i s . De
gedachte, dat zich achter dat gedeelte een dak en een
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zolder moeten bevinden, contrasteert op een belachelijke manier met de gedaante.
Het is alleen nog maar het puntig toeloopen, dat met het spitse van het dak rekening
houdt.

AFB. I. ‘HUIS DER BOOGSCHUTTERS’ TE ANTWERPEN.

Hoeveel zuiverder is dan de top van het H u i s d e r B o o g s c h u t t e r s met zijn
aanbrenging van lichtopeningen en rechtstreeksche beeindiging.

IV.
En toch houdt de wijze, waarop daarbij de zijkanten van de top versierd zijn, de kiem
van verdere verwording al in, zooals de halfzuilen tusschen de vensters (onderste 2
rijen) al een ongezonde basis voor een nieuwe kunst leggen. Immers laat de top bij
II den voormuur verder uitbreiden dan zij in werkelijkheid een beschuttend vlak is.
De gevel toont niet den samenhang met het dak, laat het er nog minder op rusten,
maar gaat er meer zijn ter wille van zich zelf en biedt een veld voor decoratieve
lijnen, die dat afzonderen moeten rechtvaardigen.
Met het woord ‘decoratief’ dat ik daar zoo even gebruikte, heeft men de verwording
van het zuiverder architectonische in de Renaissance willen karakteriseeren. Bij II
zou dan het nog minder logische door het meerdere vooropstellen van het decoratieve
ontstaan zijn. Als verdediging zal men dit wel niet bedoeld hebben en als zoodanig
kan het immers niet gelden.
‘Decoratie’ op zichzelf kan niets anders beteekenen dan v e r s i e r i n g . Gaat men
nu zeggen: dit of dat is zoo geworden door uit te gaan van het decoratieve, dan spreekt
men zich zelf tegen. Want naar mijn meening houdt versiering op versiering te zijn,
zoodra men haar ‘voorop wil stellen.’
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Zonder versiering is een kunstnijverheidproduct - gebouw, meubel of wat dan ook
- niet denkbaar.
Een cylindrische zuilschacht op zich zelf kan niet leelijk zijn, maar bevredigt den
schoonheidszin niet. Dit gebeurt pas door het versieren.
Versieren bestaat in het aanbrengen van
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vormen, lijnen en kleuren, maar op een bijzondere manier. Als dingen zonder meer
hebben die vormen enz. uit constructief-aesthetisch oogpunt geen waarde. Echter
krijgen zij bestaansrecht in verband met het ding, waarbij zij worden toegepast. Maar
dan moeten zij het wezen daarvan eerbiedigen. Dan pas ontstaat het voorwerp
aesthetisch begrepen en dus als kunstwerk volledig.

AFB. II. ‘MAISON DES BRASSEURS’ TE BRUSSEL.

Hellende lijnen op zichzelf hebben geen beteekenis. Begrenzen zij echter de
aanvankelijk cylindrische zuil, dus zoo dat deze ‘verjongt’, dan drukken zij de functie
ervan uit, n.l. het naar boven toe een krachtig steunpunt vormen en het stabiele. Een
voorbeeld hiervan is de Dorische kolom.
Zoo is het ook met de canneluren: een concaaf vlak als ‘Ding an sich’ heeft geen
zin; brengt men er echter meerdere naast elkaar aan, zooals bij bovengenoemde
Grieksche zuil gedaan is, dan zijn er vormen toegevoegd, die de verticale draagkracht
handhaven.
Zonder versiering spreekt er niet uit het voorwerp, dat de maker het artistiek
begrepen heeft, zonder ornamenteering is het geen kunst. Het aanbrengen van lijnen
zóó dat zij binnen de wezenssfeer van het ding blijven is: versieren.

VI.
Een verkeerd standpunt gaat men nu innemen als men de vormen der ornamentatie
als o p z i c h z e l f b e s t a a n s g e r e c h t i g d gaat beschouwen. Dan ontstaat
‘decoratieve architectuur’ in den zin van de hierboven aangehaalde typeering der
R e n a i s s a n c e bouwkunst.
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Toch meen ik dat de gewijzigde opvatting van versiering, zooals ik die hier in den
eersten zin van dit hfdst. VI definieerde, een keerpunt in de kunst is geweest. Hierover
zou men ter gelegener ure meer kunnen vertellen.
Onze tijd brengt de overtuiging van de noodzakelijkheid der wezensuiting van het
gebouw.
Gaat men vanuit dat beginsel de monumenten der Barok bekijken, dan blijft er
zelfs van het werk van de grootste bouwmeesters uit dien tijd geen spaan over.
Dit bewijst m.i.:
1o dat men ze niet in dat verband moet beschouwen (al zullen komende geslachten
niet anders meer kunnen),
2o dat de bouwmeesters geen schuld hebben aan de eigenschappen, die wij in hun
werk laken.
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Wanneer men meent de vroeg-R e n a i s s a n c e zuiverder te moeten vinden dan de
B a r o k , dan komt dat alleen hierdoor, dat zij een zuiverder samenleving weerspiegelt;
terwijl een B a r o k -architect, indien hij 150 jaar eerder geleefd had, ook dat hoogere
in zijn werk had gekregen. Als kunst kunnen beide gildehuizen dus even hoog staan
en even genietbaar zijn omdat elk van hen een zuiver beeld van zijn tijd biedt.
Echter verminderde gaandeweg in de samenleving de oprechtheid, werd zij
leugenachtiger en opgevulder, waarvan de pompeuze B a r o k het resultaat zou
worden.

Bloesems
door Laurens van der Waals.
De bloesemtrossen reiken naar de hooge
de hooge, lichte overlichte lucht,
van eenen mist van licht vervuld en overtogen,
tot wit en rood vervloeiden en vervlogen,
en slechts hun weerschijn schemert voor de oogen
nu alle kleur en vorm in licht ontvlucht.
Maar wat het licht ons ook ontnomen heeft,
het schoone spel der schaduw is gebleven,
het schoone schimmenspel dat durend leeft;
ziet, nu het licht de bloesems heeft verdreven,
hun vorm heeft opgelost, hun kleuren deed verzweven,
zien wij ze als een schaduw weer herleven,...
als schaduw die een witten weerschijn heeft.
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Zomerwind,
door Hélène Swarth.
De woeste Wind komt zoevende aangevaren
Van uit den pijn, die als een donkre toren
Het veld bewaakt. - Hij rent door 't roggekoren
En blaast er bolle zilverblonde baren.
Hij delft er kuilen, ploegt er diepe voren,
Dan streelt hij speelsch de gele korenâren,
Als een verliefde lange meisjesharen,
Zinkt weg in 't graan - en ligt in slaap verloren.
Nu zwelt het veld van vredig ademhalen,
Tot de avondzon laat gouden rozen dalen,
Die kussen Wind weer uit zijn droomen wakker.
Dan speelt hij weer tot moeder Nacht komt halen
Naar 't sluimrend woud haar moegestoeiden rakker
En houdt hem zoet met sprookjes en verhalen.
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Michelangelo
door Ernst Groenevelt
Iets van mijn leven Meester, draagt de sporen
van 't strakke leed dat in uw schoonheid schreit.
Gij die u zelf in 't scheppen hebt verloren
draagt diep de rimpels der verlatenheid.
En 't beeld dat uit uw handen is geboren
doorkerft ge met de teeknen van uw strijd.
Nochtans! voor wien uw liefde mag behooren,
hebt gij het kostbaarst van uw hart bereidt.
Ai mij, die al te zeer heeft mee doorstreden
van wat uw leed was - 'k bid u dit tot gunst:
Uw heiligdom met eerbied te betreden.
Leidt gij mij zelf tot 't altaar van uw kunst.
En de muziek door 't hoog gewelf der kerk
bidt met mijn ziel bij uw ontroerend werk.
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Anachronisme,
door D.Th. Jaarsma.
I.
De dames Knol, zoo werden zij genoemd, en in 't midden van de kleine dorpsstraat
woonden zij....
Het was een groot en vierkant huis, met hooge ramen en een breede deur, en met
spionnen aan de raamkozijnen, waardoor steeds, naar beide kanten, de gansche straat
te overzien was. Vóór het huis stond een groepje linden, zware oude linden, die 's
zomers koelte en schaduw gaven, en waaronder steeds in Mei, met vroeg seizoen
ook in April wel, de groene latjesbank werd neergezet, veilig binnen 't
stoepomheininkje, - voor de avonden meest, of als 't in huis te warm was, of als er
veel te zien viel in de dorpsstraat, zooals des Zondags of met kermis....
Het was een ouderwetsch en eerbiedwaardig huis, met blauwe stoepjes achter
kettingpaaltjes, en witte keitjes voor de stoepjes. Recht midden voor de deur,
tusschendoor de witte keitjes, liep knus een pad van blauwe keitjes, de kettingpaaltjes
hadden zwarte kapjes, die elk jaar nieuw gelakt werden, en aan de kettingen was
krullig smeedwerk. Boven de ramen, in den muur gemetseld, was zeer oud
beeldhouwwerk in zandsteen, dikke engeltjes die bloemen strooiden, en de ruiten
waren van oud glas dat somtijds groen en violet kon blinken. De blinden waren
donkergroen, 't dak had zwarte, wat verweerde pannen, 't huis zelf was grijs gekalkt.
- En het was oud, het was zéér oud. Zoover de heugenis ging, was 't door de Knol's
bewoond geweest; die, boeren-burgemeesters van de kleine plaats, er paisibel, van
vader op zoon, een rustiek gezag geoefend hadden, en ook de beide
laatst-overgebleven vrouwelijke telgen die het nu bewoonden, waren er geboren. En
met de jaren was het voor de dorpelingen welhaast als 't geslacht Knol zèlf geworden,
- want in zijn effen grijze tonigheid eenvoudig en bescheiden, maar toch deftig,
boersch-voornaam, en van legendair gezag.
Een ruime breede gang liep recht van voor naar achter door het huis, en deelde 't
stipt en prompt in tweeën - de tuindeur, aan den achterkant, had roode, gele en blauwe
ruitjes. En achter 't huis kwam dan de tuin, óók weer prompt gedeeld in tweeën, want
middendoor liep 't wittig schelpenpad, ter weerszij afgezet door laag wit latwerk.
De tuin, vooral des zomers, was trots en toeverlaat der beide dames. Rond de
tuindeur droop het weelderig van rijkrankende wilde wingerd, die ook verder nagenoeg
den ganschen achtermuur, tot hoog aan den schoorsteen toe, bedekt hield. Langs dien
muur lag een proper straatje van kleine gele klinkers, dat tweemaal in de week
geschrobd werd, en midden daarin stond de pomp, de prachtige oude pomp, met een
naïef gebeeldhouwd bekken, een rijversierden monumentalen kap, en een gracieus
gebogen zwengel met oud smeedwerk, trossen druiven en wingerdblaren kunstig om
een steel gerankt. Naast het straatje lag, links, de bloemtuin: goudsbloem, stokroos,
phlox en dahlia, en violen in een perk, en velerhande rozen. Verderop stonden
bessenboompjes, met roode, witte en zwarte bessen - daarnaast, voor de kleine wasch,
en afgeperkt door witgroen latwerk, lag 't keurig proper bleekveld. En tot aan 't kleine
beekje, achter langs den tuin, kwam dan de roem van 't huis: een prachtige boomgaard.
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Rechts van 't schelpenpad, met in het midden, tusschen struiken vlier en gouden
regen, het witgelakt priëel, waar de dames 's zomers veel verkeerden, lag de moestuin
met 't petattenveld, die ze beide, op 't spitten en gieren na, gewoonlijk zelf
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verzorgden, - met 't oog op den eigen inmaak en een goeden ruimen wintervoorraad.
Ter weerszij van den tuin stonden geteerde hooge schuttingen, met leiboomen en wit
latwerk, waar fijne peren groeiden en abrikozen, liefhebberijteelt van den voor
verscheiden jaren gestorven vader der beide dames, en sedert min of meer
verwaarloosd, wijl zij er geen verstand van hadden en het onderhoud door anderen
te hooge kosten meebracht. Hier en daar stond dan nog wat struikgewas, en achter,
langs het beekje, dubbele rijen wilgen.
En rond het huis lag 't kleine dorpje, aan 't smalle krinkelende watertje, en zond
zijn stille witte wegen uit, de onmetelijke velden in, waar hier en daar, klein en laag,
pittoresk een boerderijtje stond, onder een groepje oude, hooge boomen, - en t' scheen
wel heel ver van de wereld zoo, een afgelegen, eenzaam dorpje, vriendelijk knusjes
neergehurkt rond het oude spitse torentje, laag onder den immensen hemelkoepel,
stil en onberoerd, in de ontzaglijke ruimte als verloren en vergeten. 's Winters als de
boomen, de hooge iepen rond het kerkhof, de linden in de dorpsstraat, vruchtboomen
en heesters in de tuinen en op de boerderijen, kaal waren en ontbladerd, leek het
ontredderd, schriel en armelijk, een verschrompeld zielig nietsje te midden der
verlaten leege velden. Dan lagen, dagen, de witte wegen grijs en onbetreden in de
winterstilte, zoodat het scheen of alle leven voor goed en voor immer gestorven was;
òf een machtige storm woei de laagheuvelende vlakte over, naar den boschkant,
achter 't beekje, waar het durend ruischte als eene zee; of het regende, dat, nattig,
zoover men zien kon, de wegen blonken, als oude bleeke steenen, kil en
vaagomneveld. Heele dagen lag dan 't kleine dorpje als een in diepen slaap gezonken
landman, die na 't volbrachte akkerwerk zich voor den nacht ter rust begeven heeft;
en slechts het slaan der oude torenklok, waakzaam, regelmatig, klonk verijld en dun
de wijde ruimte in. Dan zaten de dames Knol vaak ontstemd en zuchtend achter hare
ramen, keken vruchteloos spiedend telkens weer in hare spionnen, want den ganschen
langen middag, tot het donkerde, passeerde niemand, was er niemand om naar te
kijken, niemand om dorpsch-goedaardig te betuttelen. En eerst met het aansteken
van de avondlamp kwam dan wat warmte en wat gezelligheid....
Maar in Mei, als alles uitliep, de vruchtboomen bloesemden, de akkers opnieuw
groenden, de rogge rondom met glanzige wuivingen op de velden stond, in Mei was
't dorpje herontwaakt. Dan was 't een stil-bekorend, lief-romantisch plaatsje, met
oude huisjes onder oud geboomte, met wonderlijke gevels van een haast vergeten
bouwtrant, en stille verloren hoekjes, vol verrassende aspecten. Dan waren de linden
teer frisch-groen, de abrikozen en de peren bloeiden, de gansche boomgaard bij het
beekje lag met wittigheden overtogen. Ook de moestuin lag dan versch omgespit,
en de eerste zaden, vroeg aan de oude aarde toevertrouwd, droegen reeds weer het
eerste jonge groensel. De dames Knol waren dan bedrijvig van den ochtend tot den
avond. Het wintersch kamerleven werd allengerhand verlaten voor het werken in
moes- en bloemtuin, en hare maaltijden gebruikten zij meest in het wit priëel. En
ook het dorp was zeer bedrijvig. Onveranderlijk, als alle jaren, trok de bevolking
weer de velden in, zaaide, wiedde en oogstte, en hergaf het landschap weer den
vredigen aanblik van tot aan den einder groenende akkers, die zachtglooiend hare
willige vlakten openhielden naar de koninklijk-stralende zomerzon. Het dorp lag
weer gevat in 't groen van heesters, boomen, tuinen, en was, in zijn bescheiden
zomertooi, in zijn rustieke kalme vree en diepe landelijke bezonkenheid, tot het oude
vruchtbare leven ontwaakt, in oude langgeweten schoonheid herontbloeid....
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II.
Zij woonden met z'n drieën, de dames Knol en de oude meid. Zij waren, alle drie,
ver de veertig gepasseerd, en menschen dus reeds van vast-kalme, onveranderlijke
gewoonten.
In het achtergedeelte van het huis, waar de keuken was, heerschte Daatje. Zij was
eene zeer werkzame, eerlijke en betrouwbare oude meid, die nagenoeg haar gansche
leven in dienst der familie Knol had doorgebracht en zeer aan de dames gehecht was,
maar zij was van een ietwat zonderling humeur. De dames zelf meenden, dat Daatje,
die eene slechte jeugd had gehad, en daarom uit medelijden door de oude mevrouw
Knol in huis genomen was, dat Daatje een voos gestel, en vooral, dat zij had zeer
zwakke zenuwen. Bijna geregeld klonk haar futloos gepruttel door het huis - nu eens
wijl zij 't druk had, dan omdat een deur te klepperen stond, dan omdat de dames
‘rommel’ maakten, en om nog vele andere onbeduidende oorzaken. Ofschoon zij
weinig overleg had, lieten de dames haar het werk maar stil betobben, en grepen
zelden in. Eerstens wijl Daatje door den sleur haar werk wel wist nu, maar ook vooral
omdat 'n bepaalde opdracht, ofschoon zij zich nimmer eenige wezenlijke opmerking
of verzet zou veroorloven, - daartoe had zij te zeer een ingeboren ontzag voor de
burgemeesterlijke familie, - toch alleen maar uitwerkte dat haar binnensmonds
gepruttel tot onuitstaanbaar-wordens verhevigd, en de gewone gang van zaken er ten
eenenmale door verstoord werd: men moest haar het bewustzijn laten van een door
de jaren rechtmatig verdiende zelfstandigheid.
Zij was bijna onooglijk leelijk, Daatje. Het sluike, karige haar, in den nek tot een
armelijk, weerbarstig knotje saamgepeuterd, waaruit steeds een aantal grove
haarspelden ten halve schenen te moeten afhangen; haar uitspringende jukbeenderen
boven al te sterk ingevallen wangen; en haar sterk-gebogen, forsche neus gaven haar,
bij haar wat verwaarloosd, bleek en tanig wezen, vooral wanneer zij 't druk had, door
kachel- en poetswerk soms morsig en ontoonbaar was, onder het steeds wiebelende,
scheefgezakte mutsje, dat zij nimmer verkoos af te zetten, vaak iets ongemeen
lachwekkends en potsierlijks, zoodat de bandelooze straatjeugd haar vaak tot mikpunt
van haar plagerijen uitkoos, en de dames haar uitsluitend onder schooltijd of des
avonds bij donker om een boodschap stuurden. Zij had zeer weinig vrouwelijks. Eer
iets mannelijks was er in haar onbevalligheid. Zij miste elke zweem van buste, en
ook heupen had zij niet. Haar tred was groot en zwaar, als van een man, en haar platte
breede voeten waren vierkant en lomp. Alleen des Zondags scheen zij toonbaar,
aannemelijk, te verdragen. Dan scheen het dat een vleugje zonnigheid haar wezen
overtogen had, iets van vrede en volbracht-zijn, en lag er een stille glanzing over
hare trekken bij het nadrukkelijk gemanifesteerd bewustzijn, de eerste booi te wezen
van het dorp die, wijl in het burgemeestershuis fungeerend, op de achting aan dien
stand verschuldigd, rechtmatig aanspraak maakte. Ook haar humeur was dan
gelijkmatiger, en zelden was 't dan, dat ze pruttelde. Ja, het kwam niet zelden voor
dat ze, na in haar stemmig-zwarte booienjapon en frissche witte galgeschort, hoogrood
nog van het jachtig werken en het ongewoon toilet, de dames, na den kerkgang, weer
te hebben ingelaten, monter binnen even praten bleef, naar preek of kerkgangers
informeerde, of met wijdloopige bereddering het koffieblad verzorgde, en de dames
vast eens lekker inschonk. En des avonds, als zij niet uit was, met haar mannelijk en
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nasaal geluid, zong zij wel, in haar keuken, in vroom gedraai en uitgehaal, een
stichtenden psalm....
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De dames zelf bewoonden de voorvertrekken, of eigenlijk uitsluitend maar de kamer
rechts, want links lag Vaders vroeger werkvertrek, dat na zijn dood niet veel betreden
werd. Zij waren bedaagde, stille oude-juffrouwen, met spitse wat omhooggewipte
neuzen, dicht toegenepen monden met bloedlooze dunne lippen, en met hard-roode
blosjes op hare nog gave koonen. Zij waren lang en slank, maar hare figuur was recht
en harkerig. Met hare hoekige, wat te hooge schouders hadden zij bijna ook iets
mannelijks, en de expressie harer oogen, ofschoon zij van nature zacht en vriendelijk
waren, was van eene licht-genuanceerde stuurschheid en als-nauw-bedwongen
ontevredenheid. Zij gingen gewoonlijk stijf gekleed, ouderwetsch, ietwat
boersch-deftig, droegen eenvoudige japonnen en blouses in donkere, stemmige tinten;
waren alleen des Zondags, onveranderlijk, in zwarte zij, met gitten en kralen, die
ruischte waar zij gingen, en droegen kostbare antieke zwaargouden en zilveren
sieraden. Na den dood van haren vader, den laatsten burgemeester Knol, samen als
eenig-overlevenden der gansche familie achtergebleven, leefden zij in het stille grijze
huis nu een kalm en ingetogen leven. Des ochtends na 't ontbijt waren zij gewoonlijk,
de een met het regelen en administreeren van huishoudelijke zaken, de ander met
lichten arbeid in hare kamers bezig, die stipt en nauwlettend in glanzende
kraakzindelijkheid gehouden werden. Na den middag, plichtmatig, naaiden of breiden
zij voor zichzelven, vaak ook voor de plaatselijke liefdadigheid en kerkelijke armen,
bezochten soms een zieke die zij stil iets toestoppen konden, en gingen vele malen,
vooral des winters, uit om voor zending en heidenen te werken. En deden zij ten
deele zulks wel uit louter eene waarachtige behoefte harer licht-medelijdende
oude-juffrouwen-harten, zij vonden er vooral ook iets deftigs, iets
maatschappelijk-bevredigends en van niet-te-verwaarloozen standsverplichting in,
om, evenals de domineésvrouw, liefdadig te zijn en ‘in de zending,’ - want als ware
nazaten van het boersch-patricisch burgemeestersgeslacht Knol, waren zij op niets
zoo onvermoeid bedacht, als op het bewaren van de deftigheid en van het aloud
maatschappelijk prestige der familie. De avonden brachten zij door met allerlei lichte
bezigheden, of ook met lezen. In hare jeugd hadden zij het plaatselijk schoolonderwijs
genoten, later ook nog van een vreemde mosjeu uit de stad iets van de Fransche,
Duitsche en Engelsche talen geleerd, maar hare belangstelling ging toch niet uit naar
vreemde litteratuur, zelfs niet naar de vaderlandsche. Behalve een locaal courantje,
lazen zij meestal stichtelijke oude boeken, preekenbundels uit de vorige eeuw van
legendarisch beroemde domineés, en ook enkele malen ontvingen zij bezoek, van
domineé, meester of notaris, of van een der andere notabelen met wie zij eenig verkeer
onderhielden. Er heerschte doorgaans, vooral de middagen, eene diepe stilte in het
huis. Uren lang was er dan geen ander geluid, dan een dof gestommel achter de
gesloten glazen keukendeur, waar Daatje voor den maaltijd zorgde of met het
afwasschen van keukengerei bezig was, en het regelmatig helder slaan der oude
Friesche gangklok, dat lang zachtzangerig naklonk in de stilte. Dat waren,
voornamelijk des winters, de kostelijkste uren van den dag. Dan zaten de dames
rustig binnen, en terwijl zij naarstig, zwijgend, werkten, letten zij toch prompt op de
voorbijgangers, die zij, door hare spionnen, de gansche straat door volgen konden,
wisselden soms eene vluchtige opmerking, en bleven aldus ijverig, ingespannen
bezig, tot, om vier uur, de schemering daalde, en Daatje met het theeblad binnenkwam.
Dan gebeurde het, dat zij in gepeinzen de duisterende dorpsstraat soezend inkeken,
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waar de oude stuntelige gemeentewerkman dan dra de enkele lantaarns ontsteken
kwam; en genoten zij, in samen-zwijgen, nog de diepe stilte na,
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maar vaker was 't dat Mina opstond, de kaarsen op het orgel aanstak, en zacht begon
te spelen, liederen van Sankey, of een hymne uit de psalmen....
Zoo leefden zij, na haar Vaders dood, daar reeds verscheidene jaren nu, en er
geschiedde niets waardoor zij hare rustige eenvoudige gewoonten behoefden te
verlaten of te onderbreken. Alleen des zomers om den moestuin, werd het huiselijk
doen naar 't wit priëel verlegd, en zorgden zij kalm, als alle jaren, toch naarstig voor
den wintervoorraad. Dan verleefden zij de dagen bijna uitsluitend in de buitenlucht,
namen de maaltijden ook in 't beschaduwd, koel priëel, en verbrachten meestal de
avonden voor hare woning, op de latjesbank. Daar ontvingen zij dan met een minzaam
knikje de hulde der passeerende dorpelingen, en gaven zich over aan de waarschijnlijk
éénige hartstocht die haar somtijds in beroering bracht: het becritiseeren der
fatsoenlijkheid van vooral de vrouwelijke voorbijgangers. Wel was er een tijd geweest,
toen zij nog kinderen waren, dat zij, op catechisatie, geleerd hadden zich van een
oordeel omtrent den naaste te onthouden, maar eenmaal onwust er mee begonnen,
konden zij er ten slotte niet meer buiten. Zij waren met de jaren, ongemerkt, wat
betuttelend-nieuwsgierig, en hoe goedaardig zij ook innerlijk wezen mochten, een
beetje spijtig-critisch geworden. Vooral jegens alles wat, aan vrouwen, haar onbekend
of nieuwerwetsch voorkwam, en afweek van beproefde, oude gewoonten. Wanneer
zij de fleurige, opkomende jongedochterschap zagen voorbijgaan; de
zomersch-uitgedoste jongedochterschap die zoo modern deed; die de locale drachten
van haar stand voor stadschen opsmuk versmaadde, en soms de achtenswaardige
dames met niet meer de oude ondergeschiktheid bejegende, dan konden zij vaak
plotseling zich aan scherp gehekel van de ijdele jeugd te buiten gaan. Ingehouden-boos
pratend, met verholenfel afkeurende blikken, gaven zij elkaar hare omstandige
misprijzing te kennen, en binnenin voelden zij om dat verzet de welaangename
bevrediging van onveranderlijke trouw aan het oude, en van geruststellend herstel
van haar bedreigd innerlijk evenwicht. Het was haar eene lust, een bijna physiek
genot er zich tegen te weer te stellen - zij vonden het wereldsch en ijdel, alle moderns
en alle stadschigheid. Het was in strijd met wat zij zelf vroeger als het ideaal hadden
leeren beschouwen, en bovenal in strijd met het vrouwelijk fatsoen.
En er was niets waarop de dames zoo zeer letten, als op het vrouwelijk fatsoen.

III.
En stellig zouden zij dit gelijkmatig leven, ononderbroken, nog verscheidene jaren
aldus hebben voortgezet, zoo niet eene onverwachte gebeurtenis het voor eenigen
tijd afdoende verstoord had.
In het huis van den onlangs gestorven dorpsgrutter namelijk, hetwelk, schuin
tegenover de burgemeesterswoning, naast het vriendlijk-degelijk kerkje stond, waar
zij des Zondags vriendlijk-degelijk het Woord hoorden verkondigen, was met het
vroege voorjaar een jong schilder met zijn vrouwtje komen wonen, een kunstschilder
uit de stad. Hij was een bijzonder druk en briezig mensch, die, sedert den dag van
zijne aankomst, het gansche plaatsje in ongewone en durende emotie hield. Heel het
dorp, de eerste dagen, toen hij het ingetogen huis des grutters met zijn drukken
schilderspoespas vulde, was zoowel nieuwsgierig als onthutst, en liep bedektelijk te
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gniffelen. Oude kruiken werden er voor 't raam gezet, de kamer stond vol dwaas
gemeubelt, rommeldingen en felkleurige lappen waren er te pronk gehangen, en de
ramen hadden géén gordijnen. Het vrouwtje dat men weinig zag, liep in lachwekkende
gewaden - de bakkersknecht vertelde daar-
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omtrent zeer ongehoorde dingen. En over den schilder zelf bleef 't achtbaar dorp in
eene gestadige verbazing. Met zijne sansgêne luidruchtigheid en verbluffende
gemeenzaamheid, met zijne frissche, jolige uitbundigheid en gemakkelijken breeden
zwier, had hij op eenmaal grondig het verstilde leven der rustieke dorpsstraat
ontwricht. Overal, in zijn drukke beweeglijkheid, dook hij op 't onverwachtst op en
klampte ieder met zijn gemoedelijke praat op 't ongelegenst aan. Hij ontwapende
zelfs den stugste door zijn vlotte manieren en aangename persoonlijkheid, en wekte
in wie hem vijandig bejegenen wilde, door zijne nimmer stekelige grappen, een
beschamend gevoel van onmacht, en van haast openbare schande. Beminnelijk en
aardig tegenover kinderen; lichtelijk charmant en chevaleresk tegen de stijve
jongedochters; gedienstig en hulpvaardig jegens ouden van dagen, was hij ernstig
en zakelijk met de mannen op het veld, wier stoere actie hij bestudeerde, en met wie
hij uitgebreide, technische gesprekken hield over vee, stal en akker. Toch, toen, na
enkele weken, de eerste emotie geluwd was, had hij de bevolking alleen uiterlijk
voor zich ingenomen. Hij bleef trots alles, voor allen, voorgoed, nu eenmaal een
vreemdeling; - en om zijn brouhaha, voor velen, ook een beetje een malloot.
Voor de dames Knol was zijne komst eene schokkende gebeurtenis, die reeds van
den eersten dag haar rustig leven met één slag veranderd had. Zij was begonnen,
deze verandering, toen de groote verhuiswagen de dorpsstraat binnenreed, op een
middaguur, juist terwijl de dames, aan een omvangrijk handwerk bezig, toch door
hare spionnen in gestaag contact verkeerden met de gebeurtenissen in de dorpsstraat.
Het gaf haar op eenmaal eene sensatie van onverwachte ontroering en plotselinge
ontsteltenis. En toen de krakende wagen, breed en aanmatigend, bolderend voorbij
hare ramen dreunde, voelden zij onthutst als eene bedreiging van haar
onaantastbaar-gewaande leven, dat dit nieuwe en onbekende vlak tegenover haar
zich vestigen kwam. IJlings legden zij haar handwerk neer, trokken met nerveuze
handen hare gordijnen, anders immer zedig op een kiertje open, met een driftig rukje
plotseling dicht, en betuttelden dan, aldus verschanst, het weldra aangevangen
schouwspel van het uitpakken en naar-binnen-dragen van het huisraad der
nieuw-aangekomenen. Doch wat haar dan reeds aanstonds een vaag gevoel van
wantrouwen gegeven, en haar tegelijkertijd bevredigend tot een zachtjes-kittelend
leedvermaak vervoerd had, was het feit dat de groote verhuiswagen maar ten dééle
was gevuld geweest, en dat zij er de zonderlingste spullen uit hadden zien te
voorschijn komen. Het gaf haar voldoening, dat haar gereed misprijzen, haar
onuitgesproken maar onmiddellijk wantrouwen, door de onmiskenbare schamelheid
van den inboedel alleszins gewettigd was, en hare tullen gordijnen, sindsdien, bleven
nadrukkelijk gesloten.
Toch, niettegenstaande de genoegdoening welke de saamvatting harer eerste
indrukken de dames Knol dien middag geruststellend geschonken had, in haar
onbewogen leven was meteen een ontwrichtend element gekomen. Des ochtends, in
een haastig jachten, raffelden zij hare bezigheden, vroeger kalm volbracht, in den
korst-mogelijken tijd af, om ten spoedigste haren uitkijkpost achter de gordijnen te
hernemen: want in de ochtenduren viel er veel te zien. Het schildersvrouwtje, dat
geen meid hield, had dan de ramen opgeschoven, was in ochtend-gewaad bezig met
allerlei huiselijken arbeid, en gaf niet zelden daardoor aanleiding, dat de dames, in
vervoerende opwinding, om te beter hare geprikkelde nieuwsgierigheid te kunnen
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bevredigen, naar Vaders werkvertrek slopen - Vaders werkvertrek lag bijna recht
tegenover de schilderswoning. Ook
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de middagen hadden de dames ingericht, dat niets gebeurlijks haar ontgaan kon, en
den moestuin, dat voorjaar, verzorgden zij minder stipt dan vroeger. Het eerste zaaien
en planten, onattent en snel, geschiedde zonder de oude rustig-toegewijde zorgen,
de bedjes lagen niet als anders zóó keurig afgestoken, en zelfs de vruchtboomen,
daar zij het vergeten hadden, deden zij te laat snoeien. Ja, zelfs de huiselijke vrede
moest er aanvankelijk onder lijden. Daatje, die begon te pruttelen, dat de dames
zooveel in huis zaten, moest eerst ontwijkende, bitse of geraakte antwoorden; ja
eindelijk, toen zij vroeg wanneer zij de kamers schoonmaken en als andere jaren 't
wit priëel in gereedheid brengen kon, de slechts schijnbaar zachtvriendelijke, wat
nadrukkelijke berisping hooren, dat zij dááromtrent, zoodra 't de dámes goeddacht,
wel nader haar besluit vernemen zou. Hetgeen Daatje, die daar fnuikend de gewone
orde harer bezigheden, en op ontoelaatbare wijze hare zelfstandigheid door bedreigd
zag, eene week lang in haar lastigst en onverdraaglijkst humeur bracht. Tot, op
eenmaal, op eenen ochtend, zij de dames bij 't gespionneer verrast had, en zich in
gretige nieuwsgierigheid en zucht-tot-meebetuttelen onmiddellijk bij haar had doen
aansluiten. De huiselijke vrede was nu weer verzekerd; en gansche dagen werd dan
't schildershuis, van uit de stille burgemeesterswoning, gestaag bespionneerd - tot
schade van zoowel den moestuin en Daatjes voorjaarsschoonmaak, als van de
plaatselijke armen en de tapisserie-werken voor de zending.
En al spoedig gewerd de dames dan een zeer bevredigend succes. Want toen zij
eens, op een namiddag, zich gereedmaakten voor hare gewone bezigheden, daarbij
hare stoelen zoodanig voor de ramen schuivend, dat zij 't schildershuis meteen
bespieden konden, kwam plotseling het jonge vrouwtje, in stemmigen eenvoud
gekleed, van een luidblaffenden en dol rondspringenden setter vergezeld, dien zij
met luchtige klapjes van haar hondenzweepje een beetje zocht te intimideeren, met
vlugge kleine pasjes, schuin de dorpsstraat over, recht op de woning der
verbouwereerde dames aan. Een oogenblik hadden zij de onthutsende gedachte, dat
het dametje wel mogelijk haar stoepje betreden, en haar om de een of andere
ongeweten reden een bezoek brengen wilde, en zij gingen reeds, nerveus, om achter
hare gordijnen niet gezien te worden, terwijl het hart haar in de keel klopte, een paar
passen van het raam terug. Maar toen op eenmaal dan het vrouwtje als getroffen
onder de linden staan bleef, en onmiskenbaar verrast het mooie burgemeestershuis
fixeerde, terwijl de setter, uitgelaten, heftig rukte aan haren rokrand, traden zij toch,
weifelend, voorzichtig, weer wat nader aan het venster.... en zagen haar dan plotseling,
vlak langs haar stoepje heen, passeeren. Met gerekte halzen, hare neuzen tegen de
ramen gedrukt, keken ze haar na, tot ze ginds den hoek der dorpsstraat omsloeg, dan, vluchtig, in een lichte spijtigheid, beseften ze, dat 't moment voorbij was, en
zuchtend, toch bevredigd, keken zij elkander aan.
Hare eerste indruk was, dat 't vrouwtje mooi was, lang en slank, en elegant
bewegend, met donkre, bruine oogen, en ravenzwart zachtglanzend haar. Zij vonden
haar heel jong, een meisje nog haast, meenden zij, en met iets zachts en onbedorvens,
dat zij voelden als fatsoenlijkheid, op haar frisch en open, opgewekt gelaat. Zij waren
gevleid om de verrassing waarmede 't dametje haar huis beschouwd had, en iets
ondefinieerbaar wazig-prettigs en aangenaams kwam in hare harten nu. Zij
glimlachten, zacht-voldaan, en waren verheugd om haar succes, om deze bevredigende
uitkomst van haar energieke waakzaamheid. Zij wisten nu iets. Zij voelden zich
geörienteerd. De pittig-opgewekte en vriendelijke verschijning van het kinder-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

408
lijk eenvoudig vrouwtje had haar weldadiglijk gerustgesteld, en reeds met het vreemde
wat verzoend.
Wel werden zij in deze gevoelens nog eens plotseling geschokt toen zij, op een
Zaterdagnamiddag, het jonge echtpaar zagen uitgaan, - voor den Zondag, aldus gisten
zij, naar familie, in de stad - maar spoedig daarna vonden zij haren gunstigen eersten
indruk toch ook weer bevestigd. Want hadden zij dien Zaterdagmiddag den schilder
wuft-modieus, het vrouwtje, in haar korte rok en lage open blouse, die, duidelijk
hadden zij 't gezien, hare borst tenhalve bloot liet, onwelvoegelijk, haast oneerbaar
uitgedoscht gevonden, - des Maandags daarna zagen zij haar, weer gewoon gekleed,
met den setter, als dien eersten keer, zeer fatsoenlijk uit wandelen gaan. En toen deze
wandelingen weldra geregeld op dezelfde wijze zich herhaalden, verstevigde zich
ook, allengerhand, hare gunstige opinie, en kwam langzaam, na de eerste emoties,
hare goedaardige natuur weer boven. Zij lieten zich verleiden zelfs van, bedektelijk,
in 't dorp eens navraag te doen. Maar toen niemand meer dan algemeen bekend was,
omtrent de schildersfamilie te weten bleek, en alle verdere bevrediging harer
nieuwsgierigheid scheen afgesneden, voelden zij toch niettemin, vagelijk, in de
goedheid harer harten, iets weldoend-zachts van goedig medelij en onbestemd
beschermen-willen. Zij overwogen reeds of zij het vrouwtje niet eens bij zich vragen
konden, in oprechte welgezindheid en verteederd toenaadring-zoeken. Het isolement
van 't vrouwtje roerde haar, en haar onderstelde eenzaamheid leek wreed nu. Toch,
toen, op eenen avond, terwijl de dames, op de latjesbank, een oogenblik, na den
maaltijd, waren gaan rusten, en 't dametje, plots passeerend, haar hupschvriendelijk
groette, voelden zij zich, haars ondanks, op eenmaal lichtelijk gegeneerd, en
verstoutten zich enkel van, gelijkelijk minzaam, een nijginkje te maken.
Toch voelden zij, alsof er reeds iets wàs nu, tusschen haar en 't schildersvrouwtje,
iets van vertrouwd-zijn, met-elkaar-bekend-zijn, hetgeen haar verblijdde en zacht
doorstraalde. Haar aanvankelijk vijandig wantrouwen waren zij vergeten; en als bij
de vele visites die zij den laatsten tijd ontvingen, telkens 't gesprek, onvermijdelijk,
op de schildersfamilie moest uitloopen, zoo voelden zij, enkel, zich vereerd, en tot
belangwekkendheid erdoor gestegen. Gretig dan, op geheimzinnigen fluistertoon,
onder onbewust aandikken harer vermeende oogenblikkelijke beteekenis, vertelden
zij, al hetgeen zij, voor en na, hadden weten op te merken, en naarstig daarom
onderhielden zij, achter hare gordijnen, hare verborgen waakzaamheid.

IV.
Dan, op eenen ochtend, gebeurde iets onverwachts van plotselinge toenaadring.
Het koude, natte weer, hetwelk dat voorjaar lang had aangehouden, had zich
eindelijk, in de eerste Meidagen, ten goede gewend, en de dames, dien morgen,
verleid tot eens vroeg op te staan. Zij hadden een uurtje in den tuin gewerkt, waren
dan den bloemtuin en den boomgaard, die reeds de eerste bloesems droeg, eens
doorgewandeld, en zaten nu, tevreden, hare post doorlezend, aan 't ontbijt. De ramen
hadden zij doen openschuiven, en wellig en behaaglijk voelden zij, hoe het frissche
uchtendwindje aromen in de kamer droeg, die beseffingen wekten van vernieuwing,
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van een eindelijken keer der dingen, zon, bloemen, blauwe luchten, van al de
heerelijke volhêen van een rijken, stildoorleefden zomer.
En terwijl zij zoo, kalm naar buiten kijkend, waar nu alles vol beloften was, rustig
overlegden of zij niet haast 't wit prieël betrekken zouden; voelend àl de moeilijkheden
van hoe haren uitkijkpost althans ten deele nog te onderhouden;
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zagen zij op eenmaal den schilder, vergezeld van zijnen hond, de straat oversteken
in de richting harer woning, en hoorden hem, even daarna, met een ruk die haar deed
schrikken, aanbellen: door de open ramen vernamen zij zijn luchtig-weg gezoemd
geneurie.
Hare kauwende monden, van verbluffing, stonden een oogenblik stil; en gespannen,
zonder spreken, keken ze elkaar aan. Met kloppende harten hoorden zij hoe Daatje
langzaam naar de voordeur slofte, met den schilder een lang gesprek had, dan
terugkeerde en aanklopte, en zij beefden reeds bij voorbaat van spanning en emotie.
En toen Daatje, uiterlijk kalm, maar onmiskenbaar gekrenkt en boos, nadrukkelijk
eerst de deur sloot, dan tot dicht bij de tafel kwam; vragend schamper, met haar duim
over den schouder naar de deur wijzend, of die schilder van schuin-over op het stoepie
mocht zitten schilderen, zoodat 't klaarblijkelijk was, dat zij de grens bereikt en eene
krasse terechtwijzing noodig achtte, bleven zij onthutst door dit onverwachte, elkaar
hulpeloos en onzeker aankijken, en even was het pijnlijk stil.
Maar wanneer dan, als plots de setter zijn fellen kop door 't open raam stak, en
Daatje vruchteloos, met haar pantoffel, probeerde hem te verjagen, de schilder,
gegeneerd, het speelsche dier bestraffend wegtrok, zoo voelden zij plotseling hierdoor
weer iets vaster, wisten waardig hare zelfbeheersching te hervinden, en lieten, ten
spijt van hare pruttelende protesten, Daatje vriendelijk zeggen dat het goed was. Zij
vonden opeens dien schilder een zeer achtenswaardig man, en haar doorstraalde een
zachte blijheid, dat juist háár stoepje uitverkoren was. Zij herinnerden zich, dat ook
het vrouwtje hare woning eens verrast beschouwd had, en vagelijk vermoedend, dat
hij juist háár huis, van heel nabij, misschien wel wilde schilderen, voelden zij zich
aangenaam gevleid, en vereerd door zijn verzoek. Zij beslisten dat het jonge echtpaar,
ook om de kiesche beleefdheid van even vooraf te vragen, ongetwijfeld toch
beschaafde fatsoenlijke menschen waren, en haar doorzonde een zacht verheugen
om het plotseling, ongedacht contact. Zij zouden wel bijna willen gaan kijken straks,
om den schilder eens aan 't werk te zien; en zij overwogen reeds, of het niet mogelijk
was, als bij toeval, op de latjesbank, een uurtje, vóór de koffie, met een handwerk te
gaan rusten. Maar toen zij, dit bepeinzend nog, den schilder weer ter deure uit, met
schildersdoos en vouwstoel, en met ook dien hond weer, zagen terugkomen, overviel
haar plotseling een licht beklemmen, dat haar beschaamd maakte en onzeker. IJlings,
trots hare nieuwsgierigheid, trokken zij weer naar den moestuin, en hare koffie, dien
dag, namen zij voor 't eerst weer in 't priëel.
Den volgenden morgen werden zij plots opnieuw overvallen; - werd haar des ochtends
een vriendelijk briefje namens den schilder gebracht. Hij had zich zoo getroffen
gevoeld door hare inschikkelijkheid. Zij hadden 't hem door hare vriendelijkheid
mogelijk gemaakt, een gedeelte der dorpsstraat, dat voor hem bijzondere bekoring
bood, rustig en ongestoord te schetsen; en hij vroeg nu, of de dames, opdat hij
persoonlijk haar bedanken, persoonlijk haar ook vragen kon 't nog eens te mogen
herhalen, hem dien middag, met zijne vrouw, een oogenblik konden ontvangen....
's Middags half drie waren zij gereed, de bezoekers te ontvangen. Zij hadden Daatje
de kamer gauw een extra-beurt doen geven; haar naar den bakker, om wat koekjes,
die zij anders slechts des Zondags namen, uitgestuurd; en in hare glanzende
zwartzijden japonnen liepen zij nu rusteloos drentelend door het huis. Zij waren
nerveus geweest, den ganschen morgen, en toch ook innerlijk verheugd. Hij had iets
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feestelijks, die dag, iets zonnigs, dat haar ongedurig maakte en ongeschikt tot werken.
Zij waren nog in den moestuin geweest, waar zij boonen hadden willen leggen, maar
een vreemde, onverklaarde loomheid had haar het bukken haast onmogelijk, en 't
peuterig passen en meten zeer vermoeiend doen worden. De rijtjes kwamen scheef
te liggen, de boonen veel te diep, en na een half uur zuchtend ploeteren waren zij er
maar mee opgehouden. Dan waren zij Daatje, die gehaast de kamer deed, overmatig
gaan betuttelen; hadden uit Vaders werkvertrek de schilderswoning, waar zich
niemand zien liet, bespionneerd; en 't was haar eene bevrijding en verruiming geweest,
toen eindelijk het koffieuur was aangebroken; - terstond daarna waren zij zich gaan
kleeden.
Tegen drieën kwam de visite. De dames die, achter hare gordijnen, de bezoekers
hadden zien aankomen, gingen nerveuzig nu, toch breed en deftig, uit beleefdheid
zelf glimlacherig opendoen. In de gang werd vriendelijk kennis gemaakt, en druk
pratend, onderwijl de schilder, in eene woordenrijke luidruchtigheid die plots het
gansche huis te vullen scheen, overvloedig zijn dankbetuigingen jegens de dames
uitsprak, begaf men zich onder velerlei stijve plichtplegingen naar binnen, - en vond
zich weldra, gevieren, rond de groote tafel zitten, in eene dan plotseling invallende,
licht-gegeneerde stilte. Het jonge vrouwtje, wat onthuis, toch nieuwsgierig, wierp
wat steelsche blikken; keek dan glimlach-bereid naar de nog verschikkende dames,
die moeite met hare ingewikkelde japonnen schenen te hebben, beducht waren voor
plooien of kreuken. Zij zag hoe hare gastvrouwen onbevallig hare rokken opnamen,
dan, over de zittingen schuivend, breeduit zich herzetten, en met bewondering,
licht-verbaasd, bemerkte zij hare massief-gouden sieraden. De schilder, geinteresseerd,
keek vluchtig even de deftige kamer rond, kuchte, trok aan zijn boord, zat dan beleefd
visite-recht. De dames zelf hadden voldoening, dat het vrouwtje eenvoudig,
stemmig-zwart, gekleed was, en glunder nu, welwillend, keken zij over de tafel naar
haar heen. Zij vonden haar op eenmaal weer een zachtlief vrouwtje, zoo fatsoenlijk,
en zoo zedig, en zij waren tevreden dat zij, eindelijk, nu eens bij haar in de kamer
zat. Dan kwam zachtaan het gesprek op onverschillige dingen - op het dorp en de
menschen; op de Meimaand en aanstaanden zomer; op de schoonheid van de streek
en de genoegens van het buiten wonen. Toch vlotte 't niet zoo grif nog, ging 't wat
stijf, in de eerste schuchterheid, met kleine pauzetjes en gapingen telkens, die de
schilder beleefdelijk dan zocht vol te praten. En eerst toen hij, bij een plotsen inval,
om de dames een pleizier te doen, eene opmerking maakte over een antiek gouden
snuifdoos, die hij, op een tafeltje, tusschen andere kostbaarhêen zag uitgestald, scheen
haar aanvankelijke schroom een beetje overwonnen. Gevleid gaf Mina, die terstond
was opgestaan, om 't te laten zien, het hem in handen, en ook Lina stond dan op,
droeg een oud psalmboek aan, met gouden slot, en weldra lagen dan vóór de gasten
verscheidene antiquiteiten, die de dames, vriendelijk-glimlachend, uit laden en kasten
opgezocht, na zorgvuldige afwrijving, hun in handen gegeven hadden. Zij waren
getroffen, de jonge echtelieden, door de oude schoonheid dezer dingen, en een
oogenblik gingen zij geheel op in vervoerende beschouwing. De dames waren er
door vereerd, en in een besef van vreugdige voldaanheid, onderwijl steeds meer
aandragend, keken zij stilblij naar hare gasten. Zij voelden, vaag, eene zachte
genegenheid voor deze jongemenschen in zich opkomen, en zij wisten zich losser
worden daardoor, ongedwongener, met drang om vrijer uit te praten. Maar als de
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schilder, om iets goed te toonen, dan naar zijn vrouwtje overboog, en zij samen eene
prachtige lijzenkom, terwijl
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hunne hoofden elkaar bijna raakten, een moment verdiept en aandachtig beschouwden,
hadden zij ook op eenmaal iets gênants weer, iets van schaamte en verlegenheid, om
het vagelijk-aanvoeld intieme en teer-vertrouwelijke van dat oogenblik. En even
wendden zij zich af zelfs, en scharrelden onbestemd in hare kasten....
Dan echter vermande zich Mina, en bood haar gretig-aanvaarde thee, terwijl, na
haar, Lina het Zondagsch koekje presenteerde. En losser dan weer, door deze actie,
die wat afleiding gaf en nieuwe zekerheid, herzetten zij zich omstandig, en bepraatten,
vrijer, durvend-zekerder, de kleine dingen van den dag. En toen zij, om vier uur,
weer hare gasten hadden uitgelaten, voelden zij zich zachtwarm doorstraald van
blij-bevredigde gevoelens. Zij hadden zoo heerlijk, met vooral het vrouwtje, op het
laatst nog kunnen praten; de schilder had om huis en tuin, die zij hadden laten zien,
zich zoo enthousiast getoond; en er had een toon geheerscht ten slotte, die, de eerste
schuchterheid vergeten, haar in zoodanige mate reeds de warmte van ware vriendschap
had doen voorvoelen, dat zij gaarne den kunstenaar hadden toegestaan ook verder
haar stoepje te gebruiken, en gul het vrouwtje toegezegd, spoedig het bezoek te zullen
beantwoorden. En toen zij nog gauw, achter hare gordijnen, de visite in 't eigen huis
hadden zien teruggaan, trok Lina aanstonds naar de keuken, sprak aan Daatje hare
voldoening uit, en speelde Mina, op het orgel, hare stemming uit in sterke hymnen.
Zij waren blijde, dat 't zoo goed gegaan, en in alles haar zoo meegevallen was; en
het stemde haar gelukkig, dat het zulke kalm-beschaafde, infatsoenlijke menschen
bleken....
Eene week daarna brachten zij haar tegenbezoek.
En toen zij dan, nerveus-onzeker, in hare krakende stijfboersche deftigheid,
eindelijk in de kamer zaten, die, van uit hare woning, zij zoo vaak hadden
bespionneerd, trachten zij wel daarom, wijl dit 't gehóópte was, bevrediging te voelen,
maar het was haar allermeest wel: vréémd, - zij zaten daar een beetje als verzworven.
Als kraaien-in-den-regen, dicht tegeneen gedoken, hare blikken naar den grond,
waren ze neergefladderd in een hoek der kamer, welker midden, waar geen tafel
stond, vóór haar breidde als een open vlak. Zij voelden zich wonderlijk onthuis bij
het hutje-mutje van dit vreemde huisraad, in sterk contrast, door haar strakken
eenvoud, met het kleurig interieur. Schuw keken ze wat rond, verstolen en misprijzend,
maar toch gretig hare nieuwsgierigheid aan al dit ongekends bevredigend. Zij voelden
de bontheid der veelkleurige kussens als iets, dat, vagelijk, haar mishaagde, en het
licht dat vrij naar binnen trad, overstelpte en fascineerde haar. Zij verzaten al eens,
ongemakkelijk, op de lage ruglooze meubels, en hare japonnen, daarbij, hinderden
haar, zij trapten erop met hare voeten. Snel, als onbewust, gingen hare oogen langs
de wanden, over een enkel tabouretje, langs de ramen en den schoorsteen, en eene
verbazing, onweerhoudbaar, maakte haar steeds nieuwsgieriger, maar ook onrustiger.
Zij werden licht geagiteerd. Even voelden zij eene vreemde leegte. En spijt hadden
ze al, dat zij hier gekomen waren, en hare hoofden werden gloeierig.
Toch, met het vrouwtje, dat alleen was, - de schilder was nog op excursie -, praatten
zij als beleefde, welgezinde en correcte gasten, zeiden iets vriendelijks onderdoor,
ook iets gedegen-wijzigs, maar zij voelden, dat 't slecht afging. Zij raakten hare
houding kwijt. En terwijl zij vriendelijk-drukjes praatten, zochten zij vruchteloos,
verborgen, haar verloren innerlijk evenwicht te herwinnen....
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Dan opeens kwam de schilder binnen - hij was zoo juist teruggekomen. Frisch en
fleurig trad hij binnen, een gezonde sterke man. Maar terwijl hij, in zijne haast
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om over zijn laat-komen excuses te maken, de deur even open liet, sprong ook de
hond in de kamer, gromde, zette tanden, en blafte dan de dames tegen, dat het scheurde
in haar ooren. Zij waren opgestaan, verbouwereerd, en wisten, geen van twee, haar
houding. Eerst als de schilder dan, bestraffend, het dier weer uit de kamer bracht, en
het vrouwtje, liefjes-glimlachend, verschooning voor het incident vroeg, herzetten
zij zich weer, geruster, ofschoon zij voelden, dat hare beenen beefden. Zij waren blij,
niet meer met 't vrouwtje alleen te zijn, en toen de schilder, druk, weer binnenkwam,
de kamer vullend met zijn briezige, zelfverzekerde opgewektheid, voelden zij
allengerhand zich kalmer worden, en ging al gauw 'n gewoon gesprek. En toen zij
zoo, van 't een op 't ander, en nu vrijmoediger en rustiger pratend, als ongemerkt
over het werk van den kunstenaar begonnen waren, vonden zij op eenmaal den moed,
hem naar zijne schets van-op-haar-stoep te vragen - zij waren nieuwsgierig, of hij
soms haar huis, en vooral dan h o e , mocht hebben geschilderd. De schilder, charmant,
stelde hoffelijk voor, het haar te toonen, en na een kopje thee, en nog een tweede,
begaf men zich naar 't atelier.
In de deur van het atelier bleven de dames Knol, getroffen, staan. Zij hadden zich
iets gedacht, zoo ànders, een kantoor misschien, of wel eene kamer; - en tot hare
verbluffing zagen zij een leeg vertrek, met dicht bij 't raam den schildersezel, langs
de wanden enkele prenten, en het venster behangen met een afgezakt gordijn. Op
den grond, rond, langs de wanden, met of zonder lijst, stonden tallooze schilderijen,
- en met boersche bevreemding zagen ze hoe de schilder, onachtzaam, daarin rond
te scharrelen, en het eene stuk na 't andere te onderzoeken begon. Hij scheen niet
aanstonds de bedoelde schets in deze massa te kunnen vinden, en teleurgesteld
daarom, vroeg hij zijne vrouw hem te helpen zoeken. En terwijl zij dan, zoo beide
bezig, hunne gasten even lieten staan, die, nieuwsgierig, onbemerkt, niettemin nu
midden in het atelier gekomen waren, zagen de dames Knol, tot hare ontsteltenis,
achter den ezel, ten voeten uit, een felle naaktfiguur, - het was des schilders eigen
vrouw....
Instinctief, onmiddellijk, heftig beschaamd, draaiden zij zich om - zij waren
bloedrood geworden, en het hart klopte haar in de keel. Een vreemde zonderlinge
angst en benauwende sensatie overmande haar, en schichtig, éven roerloos, stonden
zij midden in 't vertrek. In het besef als van eene onuitwischbare schande, keken ze,
één moment, elkaar schuw-maagdelijk aan, - dan, in haar verwarring, liep Lina naar
de deur. Mina, onthutst, stamelend, zei nog iets van dat 't niet noodig was, dat ze om
háár zich toch niet zooveel moeite zouden geven.... en liep dan, als gehallucineerd,
in een wondervreemd gevoelswentelen, angst-gedreven, hare zuster na, de gang in....
De schilder, verbluft, volgde aanstonds de dames, en ook het vrouwtje kwam dan
aangeloopen, verontschuldigend dat 't mogelijk verzet was, - maar Mina herhaalde
dat zij niet meer zoeken moest, het bleef dan wel voor later. En toen zij Lina, plots
doodsbleek zag, en over al haar leden bevende, loog ze grifweg iets van hoofdpijn,
en dat haar zuster wat onwel was - vijf minuten later waren zij weer thuis....
Den volgenden dag, beleefd nadrukkelijk, hoezeer in verzachtende bewoordingen,
werd den schilder aangezegd, dat de dames Knol geen huizen, waar dingen als op
zijn atelier zedenkwetsend stonden tentoongesteld, noch nu, noch later wenschten
te frequenteeren, - en werd hem mede het stoepje voor het burgemeestershuis ontzegd.
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Keerpunt,
door Julia Frank.
Met zware beenen, die verstijfd schenen in de gewrichten, haastte Lydia zich de
trappen naar het perron op. Haar hart sloeg met snelle luide slagen in haar keel en
ze voelde al haar spieren trillen en trekken door haar zenuwachtigen race om nog op
tijd te komen.
God, ze kon haast niet meer.... Daar floot een trein, vast en zeker de hare.... dan
liep alles in de war....
Met beide handen haar rok en mantel weghoudend van haar voeten, rende ze met
een uiterste krachtsinspanning de laatste zes treden op, haar hals rekkend naar den
kant waar de trein moest staan. Goddank! hij was er nog! maar de portieren al allemaal
dicht.... vertrok zeker dadelijk....
‘Moet u nog mee, juffrouw?’
‘Ja.... tweede!’ hijgde ze, en met gebogen rug en hoofd, één hand tegen haar borst
gedrukt, holde ze achter den conducteur aan. Ze had nu 't gevoel alsof ze geen voeten
meer had, alsof ze liep op de stompen van haar beenen, die zwaar en onbuigzaam
waren. Waar liet die vent haar nu heelemaal naar toe draven.... o God, zoometeen
reed de trein weg, bleef zij staan!
‘Alles is zoo vol!’
‘Al moet ik stáán, 't kan me niet schelen’, zei ze. Ze voelde hoe haar stem brak in
zelfmedelijden en angst en hoe 't in haar neus kriebelde van opkomende tranen.
De conducteur trok een eerste-klas coupé open, duwde zacht zijn hand tegen haar
rug bij 't instappen, sloot dan 't portier. Lydia, neergevallen in den hoek bij 't raampje,
rukte haar klam-warmen handschoen uit, grabbelde in haar beursje naar een kwartje.
Ze kreeg behoefte iets vriendelijks tegen den conducteur te zeggen toen ze 't geldstukje
in zijn bescheiden-uitgestoken hand liet vallen, maar haar keel stak en prikte van 't
harde loopen en haar trillende beenen hielden maar nauwelijks haar kloppend lichaam
staande. Met een bevenden zucht liet ze zich weer op de bank terugvallen, maakte
haar mantel los, zette haar hoed af en legde haar beide vochtige handen met de vingers
uitgespreid op de roode kussens. Zoo bleef ze secondenlang zitten, haar oogen dicht,
tot 't aanzetten van de locomotief als een siddering door de wagens liep en ze zich
langzaam weg voelde dragen langs het verlichte perron naar de vage donkerte.
Ze zat alleen in een compartiment voor drie personen. Gelukkig, dacht ze. Want
ze kón nu geen houding aannemen, ze zat zooals ze zat, half-gebroken, dood-op. Met
loome oogen keek ze even door 't raampje naar de verdwijnende stadslichten,
glimlachte dan in doorbrekende blijdschap omdat ze tóch den trein nog gehaald had.
Verbeeld je eens, dat ze te laat was gekomen, dat ze pas om half tien weg had gekund!
Hè nee, daar nu niet aan denken, ze zat er nu in, ze kon dankbaar zijn! Lieve hemel.
wat was ze moe en wat ging haar hart te keer! Geen wonder ook, bijna twintig minuten
hard geloopen.... Hoe ter wereld was 't mogelijk dat ze die stoomtram gemist had?
Henk, haar zwager, had 't nog voor haar op een papiertje gezet: 7.25.... Hun klok
was zeker achter.... ze zou 't hun toch schrijven; 't kon hun ook eens gebeuren.... Bah,
wat een naar, doodsch eind leek die weg toen ze erover holde.... Henk en Bep zouden
't wel raar vinden, haar plotseling verdwijnen.... ze keken 's middags al zoo dwaas,
toen ze zei dat ze dadelijk na 't eten weg moest....
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‘Gezellig!’ had Bep gezegd, met een even-smalend mondtrekken.
‘Jij hebt eeuwig en altijd wat bijzonders. En waarom is dat nu weer ineens?’
Lydia voelde een soort weerzin in zich rijzen bij 't herdenken van die middagscène.
Hoe ze een kleur had gekregen en
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iets gebrabbeld over ‘noodzakelijk iemand spreken’ en hoe ze eindelijk, opgehitst
door 't spottend zwijgen van Bep, met haar vuist op tafel had geslagen en geroepen:
‘wat gaat 't je ook eigenlijk aan? bemoei ik me met jouw zaken?’ Nu ja, naderhand
was 't gelukkig bijgedraaid, was er zelfs nog gelachen om den kleinen strijd, maar
Lydia begreep best dat er nog een angeltje bij Bep zou zitten, omdat ze niet wist
wáárom haar zuster ineens naar Amsterdam moest, terwijl ze veertien dagen zou
blijven logeeren.... er waren pas zes van om....
Lydia trok één hand naar zich toe, streek daarmee 't over haar voorhoofd vallende
haar naar achteren. Het licht viel nu vol op haar donkere oogen, die glansden van
moeheid. Ze zuchtte weer, zwaar. Enfin, Bep en Henk moesten maar denken wat ze
wilden, ze kon er niets aan doen.
O, verbeeld je dát ze 't eens verteld had, dat ze zoo maar midden aan tafel doodkalm
gezegd had: ik moet een baby krijgen! Haha! dat ging immers niet? Bep had makkelijk
praten: wees toch eens wat vertrouwelijker! 't Goeie kind zou er wat van gekregen
hebben! Neenee, dit was voorloopig haar geheim, haar eigen lief zoet geheim, haar
schat.... haar weelde.... en straks, over anderhalf uur, dan was het 't geheim van hem
en haar samen.... 't bezit van hun tweeën, van niemand anders in de wereld....
In een opwelling van opperst verlangen sloeg ze plotseling beide armen achter
haar hoofd samen; ze voelde haar borst huiveren en een koude rilling strepen trekken
over haar schouderbladen en rug.
‘Lieveling,’ zei ze, heel zacht voor zich heen. En toen, in extase door het woord
dat haar eigen mond prevelde, nog eens, in drie lettergrepen:
‘Lie-ve-ling....’
Een lachje snikte uit haar keel, viel vreemd in de droomerige coupé-stilte.
‘Lieveling dan toch....’
De trein ratelde nu in volle vaart, de wagens deinden. In behoefte aan streeling
drukte Lydia het kleine blonde hoofd tegen 't zijkussen, waarvan de haartjes stug
uiteenspatten op haar wang. Een zalige glimlach verinnigde haar onregelmatig
gezichtje met den felrooden mond en den kleinen, wijd-vleugeligen neus.
Hoe zou ze 't hem zeggen? héél zachtjes aan zijn oor.... natuurlijk zacht, 't was
niet iets dat je hard kón zeggen.... Ze zou op zijn schoot kruipen en.... Maar ach, was
't eigenlijk noodig dat ze 't vertelde? zou hij 't al niet dadelijk aan haar zien, zoo bij
't binnenkomen? Stralen zou ze immers als ze nu hèm zag....
O, die Bep! vertrouwelijk! jawel, heel mooi, maar 't kon nu eenmaal niet!
‘Een baby?’ zou ze gegaapt hebben, ‘jij? Kind, maar van wien dan in 's
hemelsnaam?’
Ja, en dan had ze gezeten.... want nooit kon ze Fred's naam noemen, tegen niemand!
O, zie je, nu was het wel vreeselijk dat hij getrouwd was, nu 't kindje moest komen!
God, dat ze daar nog haast niet aan gedacht had!
Een pijn schoot scherp door haar heen, deed meteen weer duidelijk haar moeheid
voelen. Maar in de extase van 't wondere besef dat het groote nu gebeurd was, dat
er in haar iets zou groeien dat hun beider liefde geschapen had, droomde ze weer
weg in teeder gepeins. Een kindje van hen beiden.... wat een begenadiging.... was
het niet als een zegen op hun laakbare verhouding? Een kindje.... zooiets kleins en
hulpeloos, waar zij beiden voor zouden mogen zorgen, wat ze beiden lief zouden
mogen hebben....
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Zij beiden.... ja.... maar Fred zou er niet altijd zijn.... 's nachts om te beginnen
nooit.... zij zou op moeten staan als 't huilde, zij zou 't moeten sussen.... natuurlijk....
maar hij zou er niet wezen om haar zorg te verlichten.... Zorg? ach wat.... nog niet
aan denken.... er was
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nu enkel blijdschap.... Maar waar zou zij, Lydia, wonen? Thuis? O nee, niet thuis....
een eigen home.... met 't kindje in een zonnig huisje.... Zonnig moest alles zijn
voortaan....
Glimlachend en met gesloten oogen droomde ze verder en onder den drang van
haar heftig innerlijk leven, drukte ze bei haar kil-klamme handen tegen haar buik.
‘Daar is mijn kindje nu, wat wonderlijk..’ dacht ze.
Toen de trein, na een snerpend gegil, dat als een wanhoopskreet sneed langs het
open raampje, Amsterdam binnen reed, werden Lydia's gedachten ineens koel. Ze
zette haastig haar hoed op, knoopte haar wijden mantel toe, greep haar taschje dat
van de bank gevallen was.... Zoo, nu haar kaartje.... handschoenen deed ze maar niet
aan, dat kleine eindje in de tram kwam er niet op aan.... Nu even kalm zijn, alleen
maar zorgen dat ze gauw door de menschen kwam....
Hu, wat tochtte 't toch altijd op dat perron....
Terwijl ze zich door den traag-bewegenden menschenstroom drong, kreeg ze 't
ineens ellendig-koud; 't was alsof ze een nat laken over zich heen voelde glijden.
Haar kaakspieren verstijfden, gingen pijn doen van 't rillen.
‘Zeker de reactie....’ dacht ze.
Op de trap naar beneden overviel haar een duizeling; ze greep met een hand de
leuning, stak de andere om steun-zoekend vooruit.
Gelukkig, 't leek wel een mand waarop ze rustte.... zoo, nu maar zoetjes-aan.... o,
de jongen van de mand keek op, ze leunde zeker te zwaar....
‘Donder op, seg, ik bliksem haast na beneeë!’
Vriendelijk! bah, dat leelijke Amsterdamsch....
Nog twee treden.... gelukkig, ze stond, voelde de duizeling wegtrekken en het
bloed naar haar wangen stuwen. Wat keek die kaartjesman haar gek aan.... zou ze er
ziek uitzien? Boeh, wat een scherpe wind ....gauw naar de tram....
Haar kleine voeten stapten de keien op, gingen al vlugger en vlugger. Amsterdam!
heerlijke stad.... lieve stad.... stad waar mijn geluk woont, zong het in haar. O, daar
reed net haar tram af.... wacht, ze kon nog best op den bijwagen springen, 't was in
de bocht.
Een oogenblik dacht ze mis te stappen, sprong haar hart in de keel van schrik,
maar toen voelde ze zich stevig staan op de treeplank en haar arm gegrepen tusschen
conducteurshanden.
Ze laveerde binnen, ging in 't uiterste hoekje zitten, haar rug geleund tegen den
zijwand....
De stad lag in rose-blauwe nevels van electrisch licht; op het viaduct stond een
locomotief te puffen; een kleine sleepboot trok twee platte schuiten door 't water.
Langs de tram gleed een atax.
Lydia had dat alles zoo dikwijls gezien, maar 't was haar nooit zoo goed en
vertrouwd voorgekomen als dien avond. Hoor, daar speelde een klok, negen uur
zeker.... Ze veerde overeind, begon toch haar handschoenen aan te trekken, verstak
haar hoedespeld. Nu nog hoogstens een kwartier, dan was ze bij hem.... Hoe had ze
't eigenlijk nog uitgehouden, die dagen zonder hem.... onbegrijpelijk.... dagen van
spanning, van afwachten of 't soms nog goed kwam.... toen ze uit Amsterdam weg
ging een week geleden, had ze al getwijfeld, maar 't weten van hun overgroote
voorzichtigheid had dien twijfel toch weer opzij gezet.... Ze had er geen oogenblik
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over gedacht 't hem te schrijven, dat kon ze niet.... dat moest ze zelf vertellen, bij
hem, dicht tegen hem aan....
Vannacht sliep ze thuis, wat gek.... 't leek net alsof ze daar nu niet meer hoorde,
alsof ze nu voor goed naar Fred ging.... zoo moest 't ook eigenlijk zijn.... Maar
verbeeld je nu eens even, dat hij niet op
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kantoor was? dat hij niet werkte? O, dwaas die ze was, kijk, nu had ze weer
hartklopping.... natuurlijk was hij er, hij werkte immers iederen avond behalve
Zaterdag en Zondag?
't Postkantoor.... nog vijf haltes, dan was ze er.... Gekke hoed had die juffrouw op,
iets als een fruitmandje.... Als 't een meisje was, zou ze 't heel eenvoudig kleeden,
korte jurkjes.... een jongetje was eigenlijk nog liever.... wat zou Fred 't liefste willen?
Haha, alsof je 't voor 't uitkiezen had.... Hè, voor thuis was 't wel naar.... moeder zou
ze 't heel in 't geheim vertellen.... zielig, moeder zou 't natuurlijk ellendig vinden....
haar naam weg.... O, wat bespottelijk - was zij nu een gevallen vrouw? om te proesten!
Nee, nu niet lachen, dat mensch met 't fruitmandjes-hoedje zette zulke bolle oogen
op.... maar 't was dan toch om te gieren!.... Ja mensch, heusch, ik lach, ik stik haast
van 't lachen.... zou je niet zeggen hè? dat ik een gevallen vrouw ben.... Ben ik ook
niet.... hemelhoog sta ik.... uitverkoren ben ik....
Nog twee haltes.... toe tram, schiet op! Hoe zag ze er eigenlijk uit? even kijken..
drie nachten haast geen oog toe gedaan en nu die reis.... bijna een vlucht.... hm....
vreemde oogen had ze, zoo donker en groot.... leelijk, die lijnen langs haar mond,
die kreeg ze altijd als ze moe was.... 't Ging anders nogal.... een beetje wit, nou ja....
‘Keizersgracht!’
Lydia schrok op, stapte met groote passen den wagen door, 't spiegeltje nog in
haar hand. Ja natuurlijk, de juffrouw van den hoed en de bolle oogen keek haar na....
Dag schat, stoot je lieve toetje niet aan 't glas.... Goeie genade, bijna onder een atax
- dan had die juffrouw een moord op haar geweten gehad!
Zoo, nu nog twee grachten loopen.... Dag boomen, kennen jullie me nog? als 't
kindje er is, mogen jullie 't ook eens zien hoor!
Fred is er wel, Fred is er niet, neuriede ze op de maat van haar stappen. Hè, begon
ze weer te zaniken.... Als ze hem nu eens plotseling om den hoek tegenkwam, gearmd
met zijn vrouw.... wat zou hij dan doen? Ffff! wat een gedachte! ze kon geen adem
meer halen.... hij liep immers haast nooit met zijn vrouw? en dan zeker niet gearmd....
Daar was de bocht.... zouden ze thuis haar telegram gekregen hebben.... nu nog
ongeveer tien huizen, nog negen.... O God, Fred was er niet, ze voelde het.... nog
vijf.... Licht op? geen licht? Nog twee, nog.... jaja! ze zag licht branden boven, zag
de welbekende straal die tusschen de donkere gordijnen naar buiten viel.... Lieve
Heer, dank u wel, dank u vriendelijk....
Ze stond op de stoep en had gebeld voordat ze 't zelf wist. De zware galm door de
marmeren gangen verschrikte haar; ze had 't over willen doen, bescheidener.... Daar
kwam de concierge aan, wat slofte die man toch langzaam.... de ketting viel rinkelend
van de deur, die zich eerst op een kier, dan wijd opende.
‘Dag de Groot!’ zei Lydia. ‘Meneer boven?’
‘Jawel, juffrouw....’
‘Alleen?’
‘Niet beter te weten: ja!’
De deur gleed achter haar dicht, de ketting rammelde weer, de voeten sloften terug.
Geheel koud en stijf van een plotselinge onberedeneerde angst ging Lydia de trap
op. Wat had ze nu toch? er was immers niets om bang voor te zijn? Boven was Fred,
de vader van haar kindje.... en ze wilde immers stralen? Wat vreeselijk, vreeselijk
mal nu toch... waarom beefde alles aan haar? waarom kon ze de trap haast niet op?
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Gezellige gladde leuning van die trap.... gelukkig geen licht aan op 't portaal....
Zoo, nu flink doorloopen, hoofd-op, borst-
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vooruit.... Even haar vingertoppen op de deur laten roffelen: 't bekende sein.... hij
kuchte.... de lieve lieveling! de deur klemde nog altijd....
Ze was de kamer binnengekomen, had de deur snel gesloten en stond nu met haar
rug ertegen te leunen, onmachtig een stap vooruit te doen. Het bloed woelde in haar
ooren en haar hartklop leek een hamerslag. Nee, nu niet huilen, dacht ze wanhopig.
Ze zag hem verbaasd opkijken van zijn boek en zijn hoofd in haar richting draaien;
de studeerlamp tintte zijn gezicht lichtgroen.
‘Ben jij dat, Lydia?’ vroeg hij zacht en stond op.
Ze sloot de oogen en drukte zich tegen de deur aan om niet neer te zinken.
‘Ja....’ zei ze in een lach die als een snik klonk.
Nu greep hij haar handen, trok haar binnen den licht-cirkel.
‘God, wat is er gebeurd? waarom huil je?’
Ze trachtte te lachen, liet dan haar hoofd zwaar tegen hem aanvallen; ze kon niets
zeggen, haar tanden waren op elkaar gemetseld.
Hij zette haar zwijgend in een grooten stoel, nam haar mantel en hoed af, ging aan
't fonteintje in de gang een glas water voor haar halen, waarvan ze met moeite twee
slokjes dronk. Toen trok hij zijn stoel naast den hare, nam haar hand.
‘Zoo.... vertel me nu eens....’
Ze keek hem aan, tranen nog glinsterend op haar koude wangen. Och, dat ze nu
huilen moest, nu alles blijdschap was.... en hij zag er niet goed uit, nee, zoo mager..
ach God, hij had haar natuurlijk gemist....
Plotseling gleed ze voor hem neer, sloeg haar armen onder zijn jas om hem heen,
drukte haar hoofd tegen zijn borst.
‘Kindje dan toch....’ zei hij, haar sidderend lichaam omvattend.
Hij trok haar zachtjes op, nam haar op zijn knieën.
‘Zie je niets aan me?’ vroeg ze in een zucht.
En nu glansden haar vochtige oogen hem tegen, oogen waarin haar heele ziel
openbloeide. Nu straalde ze - ze voelde het.... 't was of ze zelf den lichtgloed van
haar eigen oogen niet lang zou kunnen verdragen, alsof ze ze dadelijk weer zou
moeten sluiten. Haar heele lijf leek één reusachtige stralenbundel....
‘Ik zie dat je verdriet hebt,’ zei hij, haar natte wang kussend.
Ze schudde 't hoofd; heviger straalden haar oogen. Hij lachte.
‘Klein ding - was 't van blijdschap?’
‘Ja.... maar niet alleen omdat ik jou zag?’
O, nu zou ze 't moeten zeggen, nu.... Kon ze 't wel? tot nog toe was 't haar geheim
geweest, dat ze zooveel ze wilde had kunnen vertroetelen.... nu ging ze 't prijs geven....
Ze voelde zijn handen, die ineengestrengeld in haar zij lagen, drukken, zag zijn
verlangende oogen en zijn mond, die scheen te roepen den hare....
‘Waarom nog meer?’ vroeg hij.
Ze kroop dicht tegen hem aan, liet haar pink-nagel zacht over zijn gezicht gaan.
‘Raad eens....’
‘Ja, hoe kan ik dat?.... Zèg 't maar!’
‘Ik durf niet!’
Ze zei het schertsend, maar ze voelde dat ze 't werkelijk niet dorst.
‘Toe, raad nu!’ drong ze aan.
Toen, zijn oogen ziende, die lang en verbaasd opzij blikten, als was daar de
oplossing, zijn oogen die 't wonder niet hadden gezien - hoe kon dat nu ook? dacht
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ze vergoeilijkend - toen kwam de extase weer over haar, werd ze heel blij, omdat zij
't nu zou mogen zeggen....
‘'k Weet 't niet, hoor!’ zei hij eindelijk.
‘Ik wel....’ Ze liet nu al haar vingers speelsch over zijn gezicht glijden, kuste dan
plotseling zijn mond, fel....
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‘Lieveling,’ fluisterde hij, haar hoofd in zijn arm achterover buigend.
‘Weet je wat 't is? weet je 't?’ Ze hijgde de woorden uit.
‘Nee,’ zei hij, verschrikt door de zonderlinge schittering in haar oogen.
‘Ik heb een kindje van je gekregen....’
Nu wist hij het, nu had ze hem tot haar hoogte verheven.... Ze zag hem aan, met
haar stralenden geluksblik, triomfantelijk. ‘Hóór je me, Fred?’
‘Ja.... maar ik wou dat je me met dergelijke grapjes geen beroerte op mijn lijf
joeg....’
‘Grapjes?’ Met wijd-open oogen vloog ze overeind, drukte haar gloeiend gezicht
tegen het zijne.
‘O jij - lieveling! het is geen grapje! het is heusch waar!’
Zijn armen gleden om haar weg en ze moest zich aan zijn schouder vastgrijpen
om niet te vallen.
‘Groote God-allemachtig!’ hoorde ze hem prevelen.
Hij drukte beide handen met den rug tegen zijn oogen, bleef zoo een oogenblik
zitten.
‘Fred....’ smeekte Lydia zacht, ‘zeg wat, toe!’
Ze zonk weer op haar knieën voor hem neer, maar niet zooals straks gingen haar
armen om hem heen. Ze vouwde haar handen en boog het hoofd - zooals een kind,
dat een fout bekend heeft en nu op genade wacht. Ze begreep opeens: hij was niet
blij, hij vond het een straf. En zooals ze altijd in alles haar verlangens geregeld had
naar de zijne, zooals ze vreugde had gehad aan zijn vreugde en verdriet om zijn
verdriet, zoo trachtte ze ook nu zijn zorg mee te leven.
Ach, wat een kind was ze geweest om zich zoo te verheugen.... hij kreeg immers
zooveel zorg erdoor.... Natuurlijk, naderhand, als alles geregeld was, zou hij er ook
wel blij mee zijn....
Een oogenblik schrijnde droefheid door haar heen.... Arm kindje, hij had het niet
juichend ontvangen....
Hij liet zijn handen zinken, deed dan de gewrichten van zijn vingers kraken. Zijn
hals rekte zich.
Toen keken ze elkaar plotseling aan, lang.
‘Je bent er niet blij mee.... arme jongen!’ zei Lydia.
Hij schoof zijn stoel achteruit, stond op. Als een kleine verkleumde vogel bleef
zij op den vloer liggen en volgde met de oogen zijn heen en weer loopen door de
kamer. Ach, nu één zacht woord...., dacht ze. Hoe vreemd was dit alles, hoe vreeselijk
eigenlijk! Waarom zei hij nu niets.... hij kon haar immers alles zeggen.... Arm kindje,
tobde ze.... Wat deed hij nu? O, hij nam 't portret van zijn kinderen op.. Hier zou
natuurlijk nooit een foto van háár kindje kunnen staan.... Wat zag hij bleek.... och....
Ze kroop overeind, ging op de leuning van zijn bureaustoel zitten. Zoo, nu voelde
ze zich niet zoo verlaten als op dien grond.
‘Ik vraag me alleen af hoe 't mogelijk is!’ barstte hij plotseling uit.
‘'t Leek mij ook eerst onmogelijk,’ zei Lydia, ‘anders had ik het je voor mijn
weggaan nog wel gezegd....’ Haar stem klonk gesluierd.
‘Dus zóó lang is 't al?’
‘Lang niet, een dag of tien ongeveer....’
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‘Jezus!’ Hij kwam naar haar toe, legde een hand op haar schouder. ‘Maar kind,
heb je er wel eenig begrip van wat dit voor ons beteekent? Heb je dan in al die dagen
niet nagedacht?’
Lydia wreef haar wang tegen de hand op haar schouder.
‘Nee, ik ben alleen maar gelukkig geweest....’
‘Gelukkig!’ Hij stootte 't woord schamper uit, begon weer zijn wandeling door de
kamer.
‘Vrouwen zijn toch wonderlijke wezens! Jullie liefde blijft toch maar altijd om 't
kind draaien....’
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Lydia richtte haastig 't hoofd op; de zucht tot verdedigen kwam over haar.
‘Heb ik ooit een woord erover gesproken? heb ik je ooit getoond ernaar te
verlangen?’
‘Nee, maar je hebt nu toch maar de moed er blij mee te zijn....’
‘Natuurlijk! Ik zou je niet liefhebben als ik er niet blij mee was!’
‘Ook een opvatting..’
Hij nam een sigaret uit zijn koker, stootte haar op zijn hand gelijk. Lydia keek
naar hem. 't Lucifersdoosje.... hè, die brak.... leuk deed hij dat toch altijd - dat hoofd
zoo schuin.... vijf minuten over half tien pas.... 't leek of ze hier jaren zat.... Goddank,
nu kwam hij bij haar zitten....
Hij schoof zorgzaam een paar boeken op zijn bureau achteruit, klapte den inktkoker
dicht, haalde het aschbakje naar zich toe. Dan zette hij zich op een punt van de
schrijftafel, zijn rug naar 't licht.
‘Ja....’ zei hij, een rookwolkje nastarend.
Lydia ging naast hem staan, haar oogen smeekten.
‘Toe, laten we er niet zoo zakelijk over redeneeren....’
‘Redeneeren? lieve kind, 't is nog niet eens voldoende tot me doorgedrongen! Als
je 't je goed indenkt, is 't om gek te worden!’
‘O Fred....’
‘Ja, huil nu in Godsnaam niet - daar komen we geen steek verder mee! zoo zie je,
nu krijgen we de straf voor onze zonde!’
‘Straf....’ zei Lydia, smadelijk.
Nu begon zij op haar beurt door de kamer te loopen, haar zakdoek verfrommelend
tusschen haar nerveuse vingers.
‘Ja, wou je 't soms als een zegen beschouwen?’
Hij rukte zich op, perste een hand tegen zijn voorhoofd.
‘Mijn toekomst naar de bliksem.... mijn kinderen.... God, mijn kinderen, mijn
lievelingen!’
‘Je toekomst?’ vroeg Lydia met vreemdhooge stem, ‘wat heeft 't met je toekomst
te maken? Niemand hoeft 't te weten.... ik zal wel ver hier uit de buurt gaan!’
‘'t Zou wat geven! Zooiets kun je niet verstoppen, zooiets moet uitkomen....’
Ze liepen nu ieder aan een kant van de tafel heen en weer.
‘Ja, wat dan?’ zei zij eindelijk, wanhopig.
Hij strekte plotseling een hand naar haar uit, als had hij een oplossing gevonden;
er kwam weer zachtheid in zijn oogen.
‘Laten we eens even rustig praten, kindje! Zoo, kom nu kalm op mijn knie zitten....’
‘Ja, zoo....’ zei Lydia week.
Ach, hij was toch haar liefste, haar eigen lieve jongetje, al kon hij soms doen alsof
hij hard en ongevoelig was....
‘Denk je de toestand nu eens goed in: als we niet trachten aan dit gevaar te
ontkomen, is ons beider leven voorgoed naar de maan! Jij bent je goeie naam kwijt
- en ik dito. Ik ben geen schooier, ik zou jou niet aan je lot over willen laten en toch
- wil ik niet dat mijn eigen kinderen me ontnomen worden - zou ik moeten ontkennen
dat 't kind van mij is. Ik kan dus nergens geen - loop op alle manieren vast door die
geschiedenis, en jij, arm klein ding, jouw jonge leven zou gebroken zijn..’
Lydia trachtte hem tevolgen, maar ze hoorde haar eigen gedachten. En haar hoofd
was zoo moe.... Wat gaf al dat gepraat?............................
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‘Dat begrijp je toch allemaal? Nu dan - als we 't daar over eens zijn, als we dus
beiden beseffen dat 't onze ondergang is, dan moeten we nu ook samen flink zijn en
zorgen dat 't niet gebeurt....’
Dit hoorde Lydia.
‘Wat niet gebeurt?’ vroeg ze hard.
Hij maakte een ongeduldig handgebaar.
‘Lieve kind, laten we elkaar nu als je blieft goed begrijpen: ik kan me in jouw
moederlijke gevoelens niet verplaatsen, ik ben een màn. Maar daarom weet ik best
dat het een offer voor je is, een offer.... maar dat je terwille van mij, nee - terwille
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van ons alle twee, moet kunnen brengen.’
Lydia huiverde. Ze ging iets rechter zitten, wreef haar kille handen. 't Was of een
ontzettende angst de kamer versomberde.
‘En wat moet ik dan?’
Hij rekte zijn arm uit naar 't aschbakje, legde zijn sigaret daarop om beide handen
vrij te hebben. Hij glimlachte om zichzelf 't spreken makkelijker te maken.
‘En wat moet ik dan.... Klein ding! Kom, leg je kopje nu eens even neer....’
Maar ze weerde hem af, sprak met trillende lippen:
‘Hoe kan ik maken dat 't niet gebeurt?’
‘God ja - hoe.... hoe? je moet er iets aan laten doen natuurlijk.... dat kan best, 't is
nog zoo in 't begin.... Misschien kun je 't zelf ook nog wel met een of ander niet heel
schadelijk middeltje ongedaan maken....’
Lydia sloot de oogen; ze zag plotseling dien heelen dag weer voor zich.... haar
plan.... de scène bij Henk en Bep.... 't hollen over dien weg naar 't station.... haar
blijdschap in den trein.... Wat zou Fred 't liefst willen? een jongen of een meisje?
God - God - God! en nu zou 't dood moeten? zou zij zelf iets moeten vermoorden
dat hun liefde geschapen had? En dat zei hij, Fred, hij zei 't heel kalm en zakelijk....
En ze zat op zijn schoot, op den schoot van den man die haar kindje wilde
vermoorden....
Met een diepen zucht stond ze op, liep naar de tafel in 't midden van de kamer.
Werktuigelijk keerde ze zich naar den spiegel, streek haar haren naar achteren. Was
zij dat nu? wat was er toch gebeurd in dat half uur, dat alles anders was geworden....
alles zoo leeg, hopeloos-leeg.... ze kon toch niet naar huis gaan, doen alsof ze dezelfde
was.... En hier wilde ze ook niet blijven....
Hij was ook opgestaan, legde zacht zijn arm op haar schouders. ‘Kom....’
Zoo smal en kleintjes leek ze nu, heelemaal niet meer de hartstochtelijke vrouw,
die zijn leven kleur had gegeven.
‘Dan ga ik maar....’ zei ze plotseling, als vond ze hier haar taak volbracht.
Hij hielp haar zwijgend aan haar mantel, gaf haar haar hoed en handschoenen,
haar taschje. Hij begreep dat ze 't moeilijk had, maar wist niet te helpen.
Ze draaide zich langzaam naar de deur, keek dan om of ze niets vergeten had. Ze
zag hem niet een keer aan; haar hoofd was gebogen. Hij liep met haar mee, verlegen
door dat zwijgen en toch geen uitweg wetend. Eindelijk, bij de deur, nam zijn angst
weer de overhand.
‘Dus lieveling - ik kan op je rekenen?’
Ze schudde ‘neen’, gaf een korten snik; haar handen tastten onzeker naar de
deurknop.
‘Ik laat je zoo niet gaan....’ zei hij gedempt-hartstochtelijk, ‘je moet 't me beloven....
Denk aan ons geluk, aan mijn kinderen.... ik kan ze niet missen, ik kan niet!’
‘Ik 't mijne ook niet....’ dacht ze. Maar ze had geen macht over haar stem.
Hij vatte haar handen, legde die tegen zijn borst.
‘Lydia, wil je me wel beloven erover na te zullen denken? wil je me beloven geen
enkele dwaasheid te zullen uithalen voordat we samen nog eens ernstig morgen
gepraat hebben? Kindje....’
Hij zag haar tranen op haar ruigen mantel druppelen en langzaam vervloeien.
‘Meiske? toe, dat kun je me toch wel beloven! Tracht nu vannacht eens rustig te
slapen.... De dag is zooveel optimistischer dan de avond....’
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‘Ja - ja!’ Het was haast een gil. ‘Maar laat me nu gaan!’
Ze rukte zich los, opende met een wijden zwaai de deur. Dan huiverde ze even
terug voor de gapende duisternis der gang.
‘Ik breng je naar huis, wacht even....’ zei hij.
‘Och nee, laat me alleen gaan!’ smeekte ze.
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‘Geen dwaasheden? dat beloof je me?’
Ze knikte stom, liet zijn hand onaangeroerd.
Daar ging ze nu.... weg van hem.... weg uit de kamer waar hij haar lief had gehad....
Wat stapte ze hard.... en wat licht was haar hoofd.... Vreemd leek die gang, zoo
vijandig.... O ja, de ketting.... hing haast boven haar macht.... zoo.... wat een lawaai....
Daar ging ze de deur uit.... voorgoed.... boven zat een vreemde man, een man die
haar haar kindje niet gunde.... Bom! ach wat trok ze die deur nu hard dicht.... enfin,
ze kwam hier toch nooit meer terug.... Waar nu heen?
Met oogen blind van tranen liep ze snel de gracht af, struikelde een paar keer. Nu
hoorde ze nergens meer, niet thuis en ook niet bij hem.... Arm kindje.... dat kon ze
toch niet doen?.... Tien uur sloeg 't daar.... om half elf ging hij altijd van kantoor....
twee uur geleden zat ze nog in den trein.... aardige conducteur was dat.. Was 't nu
uit tusschen Fred en haar?.... nee, morgen zouden ze immers praten?.... Praten?
waarover? uit was alles.... Vreemd dat ze nu nooit meer op zijn schoot zou zitten,
nooit meer in zijn arm zou liggen.... Maar ze zou 't kindje hebben, Fred niet.... 't
kindje zou zijn vader niet kennen.... Nooit meer bij Fred.... nooit meer zijn mond op
den hare, nooit meer zijn armen om haar heen.... Nu was ze een gevallen vrouw....
daar had ze straks zoo om gelachen.... was ze maar onder die atax gekomen, dood
geweest, verminkt.... Fred had haar toch niet lief, dacht alleen maar aan zichzelf....
Dacht hij alleen aan zichzelf? Nee, eigenlijk toch ook niet.... haar jonge leven was
ook gebroken, zei hij.... Maar hoe moest ze dan? 't kindje dood?.... Neenee! nooit!
‘Hee juffie, een beetje uitkijken, hoor!’
Ze was bij een hoek tegen iemand opgebost; een elleboog had hard haar borst
geraakt. Ze stond even stil, veegde haar tranen weg.
Koningsplein.... wat stil was 't hier al.... en zij stond maar alleen.... door iedereen
op de heele wereld verlaten.... niemand had ze meer, ook Fred niet....
Ze liep weer terug, de Leidschestraat in. De klok boven Liberty stond kwart over
tien.
‘Nog een kwartier....,’ dacht ze vaag.
Kijk, die winkel waar ze die aardige blauwe blouse gekocht had die Fred zoo
gezellig vond omdat hij maar met één knoop sloot.. Hij zou die blouse nooit meer
zien.... nooit meer speelsch den knoop losmaken.... nooit meer....
Keizersgracht.... Waarom liep ze daar nu weer? Och 't kwam er ook niet op aan
waar ze liep - als 't haar maar niet naar huis bracht....
Ja boomen, daar ben ik weer.... als 't kindje komt, ben ik een gevallen vrouw - als
ik 't dood maak, dan blijf ik die ik ben.. Begrijpen jullie niet, hè?.... ik ook niet....
Daar liep ze nu, alleen. Hoeveel maal had ze hier al geloopen? hoeveel maal was
ze deze gracht langs gevlogen om gauw in zijn armen te zijn?.... Nu ging ze niet naar
hem toe.... ze ging nóóit meer naar hem toe.... Maar 't kindje zou er zijn.... ja, 't zou
geen vader hebben.... en zij geen man.... zij géén màn..
Daar was de bocht.... Fred zou nu wel angstig zijn.... nee, niet om haar, maar om
te weten of ze 't doen wilde.... Hij zijn kinderen kwijt.... 't was vreeselijk.... daarvoor
had ze altijd graag geweken.... Dom dat ze niet eerder begrepen had dat hij niet naar
een kindje verlangde: hij had er immers twee? Maar een vrouw die hem begreep, die
hem voldeed - die had hij niet, die had hij pas in háár gevonden.... En nu ging ze hem
die ontnemen, omdat ze moeder wilde worden.... ze liet hem aan zijn lot over terwille
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van een kindje dat nog niet wàs.... Bestond haar liefde daarin? wat zou Fred's leven
zijn zonder haar?
Nog vier huizen.... natuurlijk was hij al weg.... 't deed er ook niets toe.... Nu
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moest hij den heelen nacht tobben.... Maar hoe zou z i j 't uithouden tot morgen?....
bijna vier en twintig uur.... nee, dat kon toch niet!.... vier en twintig uur van zestig
minuten, die alle traag waren....
't Licht was uit, natuurlijk was 't uit.... wel goed ook, nu moest ze wachten, vier
en twintig lange bange uren.... Oh! nee! 't licht brandde nog, het bràndde nog....
Weer galmde de bel, weer sloften de voeten aan en kierde de deur open, maar de
ketting rammelde nu niet Lydia's hart veerde op, het vloog haar vooruit.
‘Ik heb iets vergeten, dank u wel....’ zei ze.
De concierge snoof op een manier die minachting of verkoudheid kon beduiden.
‘O.... 'k dacht al....’ mopperde hij.
Maar ze hoorde 't niet eens.
Och, die lieve gang en de gezellige leuning wat waren haar voeten licht.... nu zacht
loopen.... de deur een harden duw geven, anders klemde ze zoo vervelend.... een,
twee, drie....
‘Fred!’
Oh, een kreet, een duizel, zijn armen om haar heen, zijn mond....
‘Lieve meisje....’
‘Mijn jongetje! Natuurlijk doe ik 't voor jou.... alles, alles.... als je me maar blijft
liefhebben....’
‘Mijn verstandige kleine vrouw!’
O, de teederheid van zijn stem, de lach in zijn oogen....
‘Lieveling, wil je van mij zijn, nù?’
‘Ja, o ja!’
Tegen elf uur bracht hij haar naar de tram. Snel gingen ze naast elkaar over de stille
gracht
‘Wat zeg je nu thuis?’
Ze haalde glimlachend de schouders op.
‘'k Weet niet.... ik kan niet denken!’
Ze kon het waarlijk niet; het was of ze slaapwandelde. Er was zooveel gebeurd
dien dag.... ze wilde nu niets anders dan rust, de vredige rust van haar witte bed
thuis.... Straks had ze er zoo tegen-op gezien om van Fred weg te moeten, nu verlangde
ze bijna om in de tram te zitten. Haar oogen en wangen brandden, in haar lendenen
knaagde een weeë pijn; maar haar hoofd was rustig, stil, gedachten-loos.. Heerlijk
was dat - ze kon eenvoudig niet meer denken....
‘Maar morgen moet je denken, hoor!’ maande hij ernstig.
‘Ja, natuurlijk....’ Haar stem klonk onverschillig.
Voor ze aan de Leidschestraat kwamen, stak hij zijn hand even onder haar arm.
‘Nu, slaap maar lekker.... en niet meer huilen, hoor! Je moet maar denken: 't kan
niet anders....’
‘O ja....’ Ze verwonderde zich vaag. Zij huilen? Och ja, dat was waar ook: straks
had ze gehuild.... ze kon 't nog merken.... haar oogen gloeiden zoo.... Nee, maar nu
ging ze slapen.... Heerlijk naar bed....
Ze schurkte kouwelijk haar schouders in den wijden mantel. Gek, geen verlangen
naar teederheid had ze.... 't innige in zijn stem liet haar onbewogen.
‘Daar komt lijn twee aan.... wil je die nemen, of wachten op een volgende?’
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‘Nee, 'k neem die!’ Ze rende hem vooruit, stapte op den bijwagen. De conducteur
belde af.
Vanaf het achterbalcon knikte ze hem nog eens toe, vormelijk - je moest zoo
oppassen, er konden kennissen van hem in de tram zitten. Ze zag hem hoed-zwaaien
en dadelijk de straat inschieten, met lange veerkrachtige stappen. Toen ging ze naar
binnen, viel neer op 't eerste vrije plaatsje, tusschen een slaperigen jongen met een
Berlitz-boek op zijn knieën en een dame die naar pepermunt en boschviooltjes rook.
O, wat heerlijk zat ze nu, haar rug tegen dien harden rand.... hoe kwam ze straks
nog op? ze zou zoo door willen rijden, en dan maar gedachteloos doezelen.... Wat
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waren alle geluiden ver-af.... net als in een droom....
De tram werd voller; de dame naast Lydia drong tegen haar aan en de
boschviooltjes-pepermunt-lucht omwademde haar hinderlijk. Lydia wendde haar
hoofd traag den anderen kant uit, staarde een oogenblik naar het slaperige jongetje,
dat met half-foeë oogen maar steeds op één gedeelte van éénzelfde bladzij zat te
turen.
Wat een leelijk joggie.... zoo sproeterig.... en zoo'n mager, goor halsje.... en dat
zat nu nog te leeren.... hij moest al een paar uur in bed liggen.... Haar kind zou ze....
Wat: háár kind? dat kreeg ze immers niet, dat kreeg ze nooit.... tenzij ze Fred verliezen
wilde....
Vreemd was dat weer.... Fred en 't kind, 't hoorde zoo bij elkaar.... en zij moest 't
onverbiddelijk gescheiden houden.. of 't een, of 't ander.... 't Zou wel goed zijn zoo....
Eerst maar slapen.. slapen..
Den volgenden morgen jubelde de zon al vroeg haar stillen zang in Lydia's kamer.
Loom opende het meisje de zware, pijnlijke oogleden, sloot ze onmiddellijk weer.
Die zon - die vroolijkheid.... maar er was toch iets ontzettends gebeurd.... ze had iets
vreeselijksgedroomd.... Maar wat, wàt?
Ze voelde zich weer even wegzinken in een half-onbewusten toestand. Droom en
werkelijkheid smolten ineen. Tot met een plotselingen aanval het felle, wreede
bewustzijn bezit van haar nam.
Met een huivering trok ze de dekens vast om haar schouders, duwde haar gezicht
diep weg in 't zachte kussen, alsof dat beschermde. O, nu niet op te hoeven staan, nu
niet verder te moeten....
Maar het leven ging door, wentelde zich staag. En zij was nog maar een van de
millioenen die leden.... hoe triest was toch de wereld....
Om acht uur bracht het dienstmeisje thee en een brief.. Lydia herkende het
handschrift al vanuit de verte: Fred.
‘Dank je wel, Truus! We zien elkaar gauwer dan we gedacht hadden, hè?’
‘Ja, juffrouw.... prettig dat u er weer is hoor! Heeft u pleizier gehad?’
‘O ja....’
Lydia rekte haar armen naar de ledikant-spijlen, heesch zich op. Dan greep ze den
brief, peuterde met haar pinknagel een opening in de envelop, ritste 't couvert open.
Een zwakke hoop, een onbestemd verlangen doorschokte haar.... O, als.... als.... hij
had nu misschien ook spijt.... want waarom zou hij anders zoo gauw geschreven
hebben?.... en hij scheen den brief zelf in hun bus gedaan te hebben: de postzegel
was ongestempeld. Een paar regels maar....
‘Lieve kind, voor ik rustig naar huis kan gaan, nog een paar woorden. Ik hoop zoo,
dat je je flink zult houden tegenover je huisgenooten, dat je den schijn zult weten te
bewaren, den schijn, dien we alle twee noodig hebben om te kunnen houden wat we
bezitten. Als je hieraan denkt, zal onze afspraak je minder drukken.
Wil je morgenochtend bij me komen? Ik heb den heelen morgen voor je
gereserveerd. Hoe eerder we handelen, hoe beter 't is.’
F.
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Lydia las de woorden maar eenmaal, en heel snel, maar ze stonden voorgoed in haar
hart. Ze vouwde het briefje klein op en stopte het in haar tasch, die op een stoel naast
't bed stond. Natuurlijk - hoe had ze iets anders kunnen verwachten? Fred's besluiten
waren immers altijd onwankelbaar! En zij? ach, zij.... wat kwam zij er op aan....
Ze was met een zwaai van haar beenen 't bed uit, schoot in haar muiltjes Haar
glad-warme handen tilden de zware lampetkan, lieten 't water neerplensen in de
groote kom. Met een paar harde streken borstelde ze de verwarde voorharen naar
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achteren, spelde dan haar zware vlecht los op 't hoofd. Er was een scherpe trek om
haar mond en haar gebaren hadden iets krachtigs en resoluuts, alsof ze daarmee
zichzelf toonen wilde dat het nuchtere verstand het gevoel overwonnen had.
Zoo - nu een beetje van die reseda in 't water.... heerlijk-frisch was dat.... Aanpakken
moest zij nu 't leven.... zich niet laten overbluffen....
Aan de ontbijttafel was ze opgewekt, at met smaak. Moeder vroeg niets meer van
den vorigen avond, sinds lang gewend aan Lydia's grillig gedrag en haar plotselinge
overkomst accepteerend als een der vele zonderlinge dingen die haar dochter bedreef.
Lydia voelde zich rustig worden in die kalm-huiselijke omgeving. Ze keek naar
de schilderijen aan den muur; naar de pulletjes op den schoorsteen en naar het groote,
mahoniehouten buffet, waarop bloemen stonden en nog een kristallen schoteltje met
vla.
‘Dat had ik gisteravond voor je bewaard,’ zei moeder.
‘Heerlijk.... ik wil het nu wel hebben...’
Ze at de vla met kleine hapjes, aandachtig proevend. Thuis was 't tenslotte toch
nog maar 't beste. Ze begon een wrevel in zich te voelen dat ze de rust nu dadelijk
weer uit moest; ze zou blij zijn als dat gesprek met Fred straks achter den rug was.
‘Blijf je thuis vanmorgen?’
‘Nee.... 'k ga een paar uurtjes uit.... 't Vondelpark in met een boek of zoo....’
Wat kon ze toch geraffineerd liegen.... ja, dat had ze wel geleerd den laatsten tijd..
‘Jammer....’, vond moeder, ‘ik had graag met je de stad ingegaan voor een hoed
maar misschien kan dat nu vanmiddag?’
‘Zeker, moedertje.... natuurlijk.... Gezellig! Dan drinken we ergens thee.... en als
u een beetje gauw slaagt met die hoed, kunnen we nog best een uurtje naar de bioscoop
ook....’
‘Ja, zeker omdat jij daar zoo dol op bent,’ lachte moeder over haar theekopje.
‘Nee - omdat u ervan houdt,’ zei Lydia.
Maar terwijl ze verder sprak over de plannen voor dien middag, moest ze ineens
't schoteltje met vla van zich af schuiven en opstaan om aan een gevoel van
onpasselijkheid te ontkomen. Bleek, de hand tegen haar mond gedrukt, holde ze den
tuin in, bleef daar in de schaduw even heen en weer loopen, moeder wenkend dat
het niets was, dat het al over ging.
O, dat moest er nu nog bijkomen.... dat ze thuis de verschijnselen zouden begrijpen!
Och, wat ellendig, haar maag draaide onderst boven en in haar mond kwam een flauw
water, telkens weer opnieuw.... Als het dan toch moest, als ze 't kindje niet houden
kon, dan moest er ook maar gauw een eind aan komen....
Klokslag tien uur was ze aan Fred's kantoor. Toen ze de zware buiten-deur
open-duwde, kwam juist zijn bediende de trap af.
‘Zeker met 't oog op mij uitgestuurd,’ dacht Lydia, kalm de gang doorloopend.
Wat koel en verlangeloos voelde ze zich nu, zoo.... zoo.... zakelijk, ja, dat was 't
ware woord. Zakelijk.... Ze ging nu toch ook een zaak behandelen, ze ging nu heel
eenvoudig met den man dien ze lief had erover praten hoe ze 't best hun kind zouden
dood maken....
Ach nee, maar zoo moest ze er toch niet over denken.... het kon niet anders, dat
begreep ze eigenlijk best. Maar toch....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

Fred kwam haar met uitgestrekte hand tegemoet; een tevreden glimlach zweefde
om zijn mond, een glimlach, die vreugdiger werd toen hij haar rustige houding
waarnam.
‘Goed geslapen, meiske?’
‘O ja, waarom zou ik niet?’ zei ze koel.
Ze hield haar hoed op en haar handschoenen aan, ging zoo in een van de groote
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stoelen zitten, voorin, als bij een zakelijke conferentie
De groote verandering in haar optreden verwarde hem even, ontnam hem enkele
seconden zijn evenwicht. Hij had haar niet gekust bij 't binnenkomen, stil-vreezend
haar door die daad sentimenteel te maken, maar nu zij-zelf 't niet eens scheen te
merken, nu ze daar als een vreemde in dien stoel ging zitten en blijkbaar nog slechts
wachtte op wat hij te zeggen had, nu deed hem haar koelheid plotseling pijn, begreep
hij de herkomst ervan niet.
‘Mijn briefje ontvangen?’ vroeg hij eindelijk, nadat hij, onnoodig, een circulaire
doorgekeken had die op tafel lag.
Ze haalde het opgevouwen papier uit haar tasch en streek het glad. ‘Ja....’ zei ze,
zich voelend als een sollicitante.
Toen, zijn lichte verwarring ziende en daardoor dadelijk zachter gestemd en zich
tevens sterker wetend door zijn minderzekere houding, liet ze erop volgen:
‘Natuurlijk vanmorgen pas.... maar toch ben ik prachtig op tijd, niet?
‘Ja, je bent mijn dappere schat, hoor!’
Hij liep naar den stoel tegenover haar, kuste in 't voorbijgaan zachtjes haar wang.
Lydia voelde haar hart opspringen van felle blijdschap, die echter dadelijk weer
wegzonk toen hij begon te spreken.
‘Zoo, en nu zullen we de koe maar gauw bij de horens pakken....’
‘Ja....’ zei Lydia, haar handschoenen bekijkend.
Hij boog zich naar haar over, maakte de knoopjes los.
‘Toe, doe die dingen uit en geef me je handen....’
Glimlachend voldeed ze aan 't verzoek, bedenkend hoe ze vroeger - wat? vroeger?
hoe ze een week terug nog - op de trap haar handschoenen altijd al aftrok, verlangend
haar handen om zijn hoofd te leggen.
‘Je bent zoo waardig als een jeugdige weduwe,’ waagde hij, bang een woord te
zeggen dat haar zou doen terugvallen in de uitbundige triestheid van den vorigen
avond en tevens wenschend haar hartelijk, ongedwongen te zien als altijd.
‘Nu, een onbestorven weduwe ben ik eigenlijk ook,’ gaf zij hem terug.
Ze keken elkaar even zwijgend aan en Lydia voelde de koele rust waarmede ze
hem in de oogen kon zien haast als een beleediging voor hem.
‘Kom,’ zei ze eindelijk, haar stem opgewekt makend, ‘laten we er nu over praten
als je blieft!’
Hij liet een oogenblik haar linkerhand los, tastte in zijn zak.
‘Dáár....’ fluisterde hij, een roodbruin doosje op haar schoot leggend.
Lydia staarde ernaar, had niet den moed het aan te raken.
‘Hoe kom je eraan?’ vroeg ze tenslotte met een diepe, emotielooze stem.
Hij drukte haar handen en zijn oogen glansden op in teederheid nu ze daar zoo
hulpeloos zat.... een kind nog bijna....
Heel zacht antwoordde hij:
‘Toen ik die brief in je bus gedaan had, kon ik nog geen rust vinden.... ik begreep
hoe moeilijk alles voor je moest zijn.... En ik dacht: zij is er 't kind niet naar om
zichzelf met koel overleg uit deze impasse te helpen.... ik moet haar helpen....’
‘En hoe kom je nu hieraan?’ vroeg Lydia weer, nog steeds op het lange doosje
starend, dat een fleschje scheen in te houden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

‘Het is gevaarloos, lieveling.... en haast altijd doeltreffend.... Ik ging gisteravond
naar een vriend van me, een dokter.... de man was gelukkig nog op.... Ik vertelde
hem alles - dat ik een meisje had, dat dit nu te wachten was....’
‘En - en toen?’
‘O, ik had hem niet om te praten.... hij begreep alles onmiddellijk.... weet hoe ik
met mijn vrouw leef en dat ik alleen terwille van de kinderen blijf....’
Lydia zuchtte zwaar en maakte een harer handen los uit de zijne. Ze zette het
doosje
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met één vinger overeind op haar schoot, liet het draaien.
‘Moet ik dat nu opdrinken?’
Het klonk zoo diep-verslagen, maar tegelijkertijd toch berustend.
Hij gleed voor haar neer, zooals zij het den vorigen avond voor hem gedaan had,
en legde zijn hoofd op haar schoot.
‘Wel liefste - ik zal 't natuurlijk doen,’ hoorde hij haar zeggen.
Tranen drongen brandend naar zijn oogen: misschien besefte hij een oogenblik de
volle waarde van haar offer. Maar reeds waren Lydia's armen om hem heen, voelde
hij haar koele handen op zijn gezicht en zong haar stem in zijn ooren:
‘Alles is goed.... als ik jou maar houden mag....’
En zijn zelfverwijt versmolt.
's Middags, in de overvolle, zongestoofde stad, slenterde ze winkels-kijkend naast
moeder voort, hielp mee keus maken in een hoedenwinkel, dronk thee en at gebakjes.
En als dien tijd was er een valsche opgewektheid in haar doen, waaronder ze zelf
haast niet langer voort kon. Naderhand, in de slecht-bezette bioscoop, bracht de
donkerte even verademing, durfde ze stilletjes een paar tranen wegvegen.
Wie was ze toch geworden? ze liep met zichzelf als met een vreemde.... 't was
alsof de heele wereld zich in één dag duizend jaar verder gewenteld had en zij alleen
uit die oude wereld nog bestond.... zelfs moeder leek haar moeder niet meer.... en
Fred? nee, ook Fred was Fred niet meer.. dat voelde ze wel....
O, als hij haar 't kind gelaten had, hoe zou ze hem verafgood hebben.... ze zou
ergens ver-weg zijn gaan wonen, ergens waar niemand haar kende.... Fred's naam
moest onbesproken blijven....
Nu was hij gedaald, gedááld.... En het deed pijn hem minder te weten, hij, die 't
hoogste en beste in haar leven geweest was....
Nee, alles was anders geworden.... De schim van 't kindje zou altijd tusschen hen
staan en zij, Lydia, zou iederen keer dat ze in zijn armen lag, moeten denken aan 't
arme kleine kindje.... 't arme kleine kindje dat dood moest....
Maar Fred zou ze houden, Fred zou haar blijven liefhebben, en misschien later..
als er eens iets gebeurde.... je kon toch nooit weten.... dan zouden ze wel een kindje
kunnen hebben en dat zouden ze dubbel liefhebben.... om dit, dat nu dood ging....
Dood.... Ze huiverde, tastte dan met koude vingers naar 't fleschje in haar tasch.
Onschadelijk.... niemand zou 't merken.. een beetje pijn, misschien niet eens.... 't was
best zoo.... Geen kindje, maar Fred, Fred hield ze, Goddank!
‘Maar toch - toch wordt 't nooit meer zooals vroeger....’ dacht ze, en een niet te
bedwingen snik schokte in haar keel.
De film was afgerold; 't licht ging op.
‘Mooi, hè?’ zei moeder, aangedaan.
Lydia knikte zwijgend, haar hand om 't fleschje.
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Kroniek.
Boekbespreking.
C.J.A. van Bruggen, Een goed huwelijk, roman, Amsterdam, Maatschappij
voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1918.
Dat oude voorschrift voor den criticus: wees objectief, leg niet den maatstaf uwer
eigen, in dit verband waardelooze, neigingen en meeningen aan, tracht na te gaan
wat de schrijver heeft begeerd, heeft willen geven en wat van dit begeerde hij ook
werkelijk bereikte, - ik wil er niets kwaads van zeggen, integendeel, het is nog altijd
volkomen deugdelijk, van eenigszins wijsgeerig standpunt zelfs het eenige
verdedigbare. Iedere persoonlijkheid heeft ongetwijfeld haar recht van bestaan, en,
althans wanneer zij talent van schrijven bezit, haar recht zich in geschrifte uit te
leven, daarvoor haar eigen middelen te kiezen. Een kunstenaar, die zich voorneemt
iets te maken, en dat ook máákt, gaaf en kompleet, die moet daarvoor geprezen
worden. Toch is met de constateering, dat een schrijver het doel, dat hij zich stelde,
klaarblijkelijk bereikt heeft, over de kwaliteit van dat bereikte feitelijk nog heel
weinig gezegd. De vraag is echter, of daarover wel ooit iets van wezenlijke waarde
te zeggen valt. Het doel van allen kunstarbeid is: schoonheid scheppen - en schoonheid
blijft nu eenmaal een volkomen subjectieve ondervinding. Om het zoo eenvoudig
mogelijk te zeggen: men kan soms wel met zoo-goed-als-zekerheid uitmaken, dat
een kunstwerk is g e s l a a g d - het m o o i te vinden is niet aan ieder gegeven; de
z.g. absolute schoonheid, waarnaar door vele (vooral Duitsche) aesthetici, als naar
den steen der wijzen, is gezocht - zij heeft nimmer bestaan en kán ook nooit bestaan:
schoonheid ontstaat door wisselwerking, schoonheid zonder beschouwenden geest
is ondenkbaar.
Zoo dient dan ook de bescheiden criticus zich te bepalen tot: het onderzoek naar
het meer of minder geslaagd zijn van het werk, dat hij voor zich heeft, en - zult ge
zeggen - de karakteristiek daarvan, de typeering, de beschrijving. Als een
natuuronderzoeker kan hij zijn opmerkingen maken, schiften, ordenen, zeggen: dit
is dit, en dat is dat. Hoe lastig is het evenwel, - ja, feitelijk ondoenlijk! - ook dit werk
volkomen objectief te doen. Wie maar eenig temperament bezit, zal zich spoedig
verraden, zij het niet door de woorden, dan door den toon van zijn karakteristiek.
Een critiseerende machinerie heeft Edison nog niet uitgevonden, een criticus is een
mensch. Zelfs bij het werk, dat allereerst van hem geëischt kan worden, het onderzoek
naar de bedoelingen van den schrijver en naar zijn slagen in die bedoelingen, zelfs
daarbij, zeer moeilijk zal het hem vallen, door niets te toonen, hoe hij persoonlijk
staat tegenover die bedoelingen, of hij ze groot of klein, hoog of laag, belangrijk of
niet de moeite waard acht! Het absolute valt ook hierin niet te bereiken; de z.g.
ganschelijk objectieve critiek, zij is een fatale onmogelijkheid!
Dit nieuwe romannetje van C.J.A. van Bruggen acht ik volkomen geslaagd, een gaaf
en knap stuk werk. De schrijver heeft blijkbaar opnieuw willen bewijzen, dat hij
altijd nog wel wat anders kan, n.l. dan tooneelcritieken schrijven en zulke fantasterijen
als ‘Het Verstoorde Mierennest’ en ‘Als ge niet, dan....’ dat ook de psychologische
roman, op het kunnen schrijven waarvan anderen zoo groot gingen, wel onder zijn
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bereik viel. Welnu, hij hééft dat bewezen. Zijn nieuwe boekje is een haast even groote
verrassing als die vorige waren. Alleen is het genre ervan helaas niet zoo nieuw in
onze letteren als dat van die vorige. Psychologische romans be-
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zaten wij reeds vele, vele minstens even knap geschrevene zelfs; het eenige groote
verschil tusschen Van Bruggen's roman en de meeste der vele reeds in ons bezit, is,
dat die meeste werden geschreven uit liefde, terwijl ‘Een Goed Huwelijk’ uit haat
geschreven is.
Laat ik nu zoo lang mogelijk objectief blijven en doen alsof mij dit onverschillig
is, alsof een boek geschreven uit haat even mooi kan zijn als een boek geschreven
uit liefde. Haat is, misschien, een soort van liefde, beide tenminste blijken vóór alles:
hevige belangstelling. Er zijn echter soorten van haat, zooals er ook soorten van
liefde zijn. Van Bruggen's haat jegens de menschen, jegens misschien wel.. de wereld,
waarom hij dit boekje blijkbaar geschreven heeft, is een wrokkige haat. Zijn personen
zijn meerendeels caricaturen, en geen met humor neergezette, geen vroolijke
caricaturen - o, alle vroolijkheid was wel heel verre van dezen auteur bij het schrijven
van zijn boek! - maar nijdige, verminkende, mensch-verachtende caricaturen.
Toch acht ik het niet onmogelijk, dat de heer van Bruggen menschen als de hier
beschrevene werkelijk ontmoet heeft Er leven inderdaad zekere lieden, die men de
caricaturen van hun soort zou kunnen noemen. Geenszins onmogelijk acht ik het
dus, dat men, ondanks van Bruggen's felle, wrokkige haat, zijn psychologie vrijwel
juist moet achten.
De eenige ‘objectieve’ aanmerking, die mij dan overblijft te maken op 's heeren
van Bruggen's ‘faire’, op zijn schrijfkunst in dit laatste boekje getoond, is, dat hij
zelf soms te weinig objectief is gebleven, dat hij zijn menschen soms al te hevig, ja
al te persoonlijk en met scheld- en schimpwoorden te lijf gaat.
Op blz. 48 lezen wij over Van Bruggen's vrouwelijke hoofdpersoon, het meisje
Judith Odoorn: ‘Men vertelde veel van haar verhouding met mannen, van
vriendschappen met vrouwen, maar niemand wist er iets zekers van, en de betrokkenen
zelf waren er, in schaamte over hun kleinheid, gesloten over. Om haar heen warrelden
legenden, soms hinderden die haar, want haar duffe kleine-stads-burgerlijkheid
verdroeg geen opspraak, - zij kon dan argwanend zijn en uitvisscherig, en legde
vroegere vrienden onder zware eeden van geheimhouding over futiliteiten. Haar
achterlist (Duitsch: Hinterlist, Nederl.: arglist. H.R.) voelde zich voortdurend belaagd.
Met spelend gemak verwerkte zij haar leelijkste eigen daden, zooals een vuil beest
zonder schade z'n venijn verwerkt, maar zij kon, in de byperaesthesie van haar
ijdelheid, niet hebben dat anderen haar bespraken.’
En op blz. 94: ‘Haar hartstocht dreef een anderen kant uit. Te armzalig om haar
liefde weg te schenken, behield zij die voor zichzelf. Soms, met smeulende oogen,
zag zij ook dit. Maar zij was te laf en te burgerlijk, 't zich eerlijk te belijden.’
Zulke fulminaties van een auteur tegen een persoon in zijn boek waag ik rechtaf
slecht te noemen, zonder vrees dat ook dit oordeel als te subjectief gewraakt zal
worden. Een romanschrijver, een epicus, moet vertellen, beschrijven, daden, woorden
en gedachten, hij moet niet zelf over zijn personen gaan moraliseeren, hen gaan
prijzen of beschimpen. Daarmee belemmert hij ons eigen oordeel, stelt hinderlijk
zijn eigen figuur tusschen ons en zijn onderwerp.
Ook waar hij zijn personen (Judith vooral) doet spreken, is Van Bruggen enkele
malen min of meer er naast, spreekt hij zelf te veel mee, laat dingen zeggen, die wel
gedacht, maar niet gezegd worden. Zoo blz. 83, waar Judith antwoordt op Josef
Wesling's: ‘Ik stel er prijs op, eenvoudig te zijn.’
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‘Ja,’ zei ze, niet gekrenkt: ‘Dat doen eenvoudige menschen altijd. Ze denken de
ware houding in pacht te hebben. En het is heel sympathiek. Maar in mijn familie is
niemand eenvoudig (tot zoover gaat het goed. H.R.). Daarom hebben we macht over
anderen’. (Dit zinnetje past m.i. in 't geheel niet in den mond der arglistige Judith).
‘Macht?’ - Het woord deed hem schrikken. 't Was
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of, bij een licht, ineens hun verhouding duidelijk werd. Maar wilde zij dit? Wilde zij
ook over hém - mácht hebben, zooals ze 't noemde? En - dat hij dit begrijpen zou?
‘- Alle Odoorns zijn sterke menschen. Daarom kunnen wij ons permitteeren de
goedwillige zwakheid in anderen te waardeeren.’
Kom-kom, mijnheer van Bruggen, meent ge inderdaad, dat uw stiekeme Judith
zooiets zal zéggen? Ik geloof er niets van.
Maar overigens - neen, overigens heb ik eigenlijk geen objectieve aanmerkingen.
Nu ja, nog een paar kleinigheden van zegging misschien. Maar die vind ik, daar
immers in dit opzicht tevens zooveel knaps gegeven werd, de vermelding niet waard.
Want waar ik eigenlijk van vervuld was, bij het lezen in dit boekje, en nu weer vervuld
word bij het opnieuw doorbladeren, het is van verwondering en afkeer. Van
verwondering: wat voor plezier, in 's hemelsnaam, heeft Van Bruggen gevonden in
het schrijven van dit boek; en, als hij er geen plezier in gevonden heeft, waarom heeft
hij het dán gedaan? Van afkeer: dit boek is niet, als die van Emants, Coenen, de
oudere van De Meester, geschreven in het pessimisme dat teleurgesteld idealisme
is, dit boek kent geen ideaal, geen liefde voor menschen, geen geloof in hen. ‘Een
zoodje’ - dat woord van zijn z.g. dichter Stomps, (ook een caricatuur en een zeer
venijnige) schijnt Van Bruggen op het gansche menschdom toepasselijk te achten.
Teekenend voor dezen schrijver is het scheldwoord voor Indië: ‘in de zon rottend
eilandenrijk’, dat hij zijn hoofdpersoon Josef Wesling in de gedachte poogde te
leggen, (blz. 265) - maar ook ditmaal vergiste hij zich, was hij het zelf, die aan Indië
dacht, en niet de vaag en slap idealiseerende, allerlei mooi en lief vindende Josef.
Is er in de wijze waarop hij dezen zijn (nauwelijks) mannelijken hoofdpersoon,
den aartssukkel en lummel Josef Wesling behandelt nog eenige deernis te bespeuren,
eenige teederheid zelfs waar hij spreekt van Josefs omgang met zijn zusje Klaartje
- of van dit meisje zelf, of van Weslings gestorven vriendinnetje Olga - niets daarvan
bij alles wat hij zegt over, laat doen, denken en zeggen door, Judith Odoorn. Zij is
een kille duivelin, een melaatsche van ziel, een walgingwekkende ellendeling.
Klaasje's onverklaarde, intuïtieve afschuw van haar, op zoo naïeve wijze geuit, is
misschien het (voor mij althans) mooiste motief in Van Bruggens boek. Maar waarom
moest ten slotte ook Klaasje's liefde voor haar broer onder verdenking van zwoele
zinnelijkheid gebracht worden? Is het dezen schrijver dan onmogelijk, aan eenig
zuiver-lief, eerbiedwaardigteeder gevoel te gelooven, ziet hij niets dan kleffe
zinneverslaafdheid, dierlijke gulzigheid, platte genotzucht, overal, óveral?
Ba, welk een weerzinwekkende trekjes verzon Van Bruggen om zijn doodelijk
gehate Judith maar recht afgrijselijk voor ons te maken! Dit gedistingeerde lid der
voorname familie Odoorn spuwt op den grond in haar eigen kamer. En dat waarom?
Haar prooi, de rijke jongen Josef Wesling, had een zwakke poging gedaan aan haar
greep te ontsnappen. Hoor hoe lieflijk zij bemijmert hem, dien zij zich tot man
gekozen heeft:
(blz. 284): ‘Na een moeizame poging herwon zij haar vaste zekerheid. Zij wilde.
Zij wilde hém, zij wilde alles wat zij begeerd en zoo nabij gezien had. Met sterke
handen zou zij het aanpakken.
‘De wilsinspanning sloopte al haar kracht. Stil op den divan, dwong zij zich tot
rusten. Maar achter haar gesloten oogen woelde de rancune. Hoe had hij haar
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beleedigd! Hoe zou zij hem haten, haten wanneer hij vóór haar stond! Spuwen in z'n
gezicht kon ze hem, haar verachting uitspuwen voor z'n voeten.
‘Opdriftend uit haar lig-rust, spuwde zij, kwaadsappig op den grond. Hoog op de
poolhaartjes van het Bokhara-kleed, bleef het schuimpje wit glinsteren in het koele
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licht. Walgend, afkeerig van zichzelf, zat zij ernaar te kijken - hoe in godsnaam kon
zij tot zooiets komen! En met een zakdoekje, onrustig dat iemand haar merken zou,
zóó bezig, haastte zij zich het vocht weg te betten. Toen zij weder uit-lag, ongedurig,
giftig in zichzelf om haar gekrenkt burgerfatsoen.... en wáárom was ze daar nu neer
neergevallen: zij had te doèn, zij moest den brief immers nog schrijven - dien brief!....
kwam zij langzaam tot meer rust en helderheid. Ineens leek het klaar: zij wilde omdat
hij niét wilde! Hem lokken zou ze, hem vasthaken en klemmen en als een kronkelende
worm.... zij zou hem paaien om hem weder van zich te smijten, als iets vuils en
walgelijks!’
Enzoovoort! ‘Als iets vuils en walgelijks.’ Een paar malen onder de lezing ben ik
op het punt geweest met een dergelijke vergelijking Van Bruggens boekje van mij
af te keilen.
En toch - zou het ook mij onbillijk voorkomen met zulke woorden van dezen,
uitdrukkelijk zoo genoemden, roman te scheiden. Er zijn détails in, waarvan ik echt
genoten heb. De heer van Bruggen moge een menschenhater zijn, dingen zijn er dan
toch waarvan hij houdt. En hij kan beschrijven. Zijn eerste bladzij is al dadelijk
voortreffelijk van beschrijvingskunst. Telkens als hij van bloemen spreekt, komt er
iets teers, bewonderends, fijn opgemerkts ook vaak uit zijn pen (blz. 88). ‘Z'n
prachtige tulpen gloeiden, e l k v o o r z i c h a a n e e n l a n g e n b l a d e r l o o z e n
s t e e l , als vuurballen onder de lamp’. Dit, door mij, gespatieerde vind ik bizonder
goed.
Maar vooral Olga... het bestaan erkennen, het blijkbaar begrijpen en bewonderen
van een meisje als Olga, de opgewekte, teedere, lieve, opofferende, toegewijde... dat
figuurtje, voor ons levend alleen doordat Josef nu en dan nog wel eens aan haar
denkt, maakt veel goed voor mij. Omdat h i j toch óók aan een Olga heeft kunnen
gelooven, blijf ik, ondanks alles, toch nog altijd een beetje aan C.J.A. v. Bruggen
gelooven, en hopen dat hij ons, na zijn intellectueele ‘Spielereien’ en na dit boekje
van zijn haat zijn wrok, zijn ‘kwaadsappig pessimisme’, ook eens een boek van zijn
liefde zal komen brengen. Er zijn er wel, die het niet weten willen - maar ieder van
ons is toch altijd het welsprekendst, hetzij met woorden, hetzij met gebaren, hetzij
met toon of blik alleen, wanneer hij vervuld is van de dingen zijner liefde.
H.R.

Fransche Kunst, Bibliotheek van Fransche letterkunde, schilderkunst,
muziek, enz., onder redactie van Dr. P Valkhoff, VI, Maurice Barrès, door
Johannes Tielrooy, Leiden. A.W. Sijthoff's Uitgevers-Maatschappij.
In het vakblad der uitgevers heb ik onlangs een zonderlinge bewering aangetroffen.
Onze letterkundigen, heette het daar (ik citeer uit mijn hoofd, kan mij dus in de
bewoordingen vergissen), gaan tegenwoordig weer veel te veel uit het
Goethe-Dante-Vondelen; zij moesten dat liever staken en aan eigen productie werken,
liefst aan een ‘grooten roman’. Deze bewering vind ik hierom al zoo zonderling: er
wordt, m.i. althans, tegenwoordig door onze letterkundigen juist veel te weinig
serieuze, critische studie gemaakt van binnen- en buitenlandsche groote schrijvers.
De opmerking is al vaak gehoord in de laatste jaren - nog onlangs, meen ik, van
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Herman Poort - dat er wel erg veel recensietjes geschreven worden, maar heel weinig
uitgebreide, diep-ingaande essays over het werk van belangrijke auteurs. Dit kán een
gunstig teeken zijn voor de levende schrijvers, een teeken n.l., dat zij al te zeer bezig
zijn met de productie van eigen fantazie om zich een tijd lang aan de studie van
groote tijdgenooten of voorgangers te wijden - het kán ook wijzen op een gemis,
immers hoevéél is er niet noodig om tot het schrijven van diep-ingaande essays over
groote schrijvers te komen: hoeveel tijd, rust, kracht van
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toewijding, meegevoel, intelligentie, smaak.... en uitgevers die ze voor hun rekening
nemen!
Om echter nog even bij de bovenvermelde bewering te blijven, zij kwam voor in
de redactioneele noot op een ingezonden stuk in ‘De Uitgever’, het was dus vrij
duidelijk van wien zij afkomstig was, zelfs meen ik met stelligheid te mogen beweren,
dat een der directeuren van A.W. Sijthoff's Uitgevers-Maatschappij er niet vreemd
aan kan zijn. En nu wordt de zaak nog zonderlinger! Immers, als één uitgeversfirma
in den laatsten tijd het hare heeft gedaan om het schrijven van essays over groote
buitenlanders aan te moedigen, dan is het juist deze!. Het boekje dat hier voor mij
ligt, het zesde deeltje in de serie Fransche Kunst (waarin o.a. ook Jan van Nijlens
Studie over J a m m e s werd opgenomen), is er een sprekend bewijs voor. En deze
kunst- en letterlievende uitgevers wenschen zich blijkbaar niet tot de Fransche
litteratuur en kunst te bepalen, een prospectus, dat ik vond vóór in Tielrooy's boekje,
vermeldt het plan van uitgaaf eener uitgebreide Scandinavische Bibliotheek, onder
redactie van prof. Logeman, en waarin o.a. studies zullen worden opgenomen over:
Strindberg, Ahlgren, Fröden, Levertin, Paludan-Müller, Jacobsen, Drachmann, Bang,
Finsen, Holberg, Ibsen, en nog vele anderen. Een prachtig plan inderdaad. Moge het
worden gevolgd, of nog liever: vergezeld, door een Duitsche, een Engelsche, een
Italiaansche, een Russische.... en waarom ook niet door een Nederlandsche
Bibliotheek? Wat zullen dán onze letterkundigen aan het Goethe-Dante-Vondelen
kunnen gaan!
Eén.... of liever dé groote moeilijkheid bij het recenseeren van studies als dit boekje
van Tielrooy biedt, is dat men eigenlijk wel minstens evenveel van het behandelde
onderwerp weten mag als de schrijver zelf, om er met eenig aplomb over te oordeelen.
Welnu, met mij, ten opzichte van Maurice Barrès is dit geenszins het geval. Ik heb
wel eens iets van Barrès gelezen.... maar zeker in de verste verte niet genoeg om
mijn opinie over hem naast die van Tielrooy te kunnen stellen! Nu geloof ik evenwel,
dat, als iedereen in Nederland met het schrijven over dit boekje zou wachten tot hij,
evenals Tielrooy zelf, alles of ongeveer alles van Barrès gelezen en herlezen had....
er in het geheel niet over geschreven zou worden. En dat zou toch al heel jammer en
heel onbehoorlijk zijn. Een zoo voortreffelijk-voorbereid, met zooveel ernst, liefde
en zooveel capaciteiten ondernomen studie als deze dient integendeel zoo algemeen
mogelijk gewaardeerd te worden. Kan ik haar niet beoordeelen, ik kan haar dan toch
aankondigen, en ik kan dan toch gewagen van het profijt en het genot, dat ik er uit
geput heb. Zooals ik al ongeveer zei: ik ben in deze van een opinie tegenovergesteld
aan die van den ‘Uitgever’-redacteur, ik vind dat onze letterkundigen juist veel te
weinig uit Goethe-Dante-Vondelen gaan, en daarom vind ik ook, dat men er luide
en met groote vreugde over spreken moet als één van onze letterkundigen dit met
zooveel talent en zooveel succes gedaan heeft als Joh. Tielrooy, die dit boekje over
Barrès schreef.
Bij gebrek aan de noodige kennis van het onderwerp zou ik mijn aankondiging
van Tielrooy's boek bij het bovenstaande vrijwel kunnen laten. Maar toch neen, ik
kan méér doen, ik kan wel degelijk, ook zonder over Barrès te mogen oordeelen,
mijn lof van Tielrooy's studie wat nader motiveeren. Zelfs kan ik daarbij een volkomen
scheiding maken tusschen de kunst van Barrès - en de kunst van Tielrooy. De kunst
van Barrès, ik ken haar door eigen aanraking veel te weinig, maar ook uit de
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enthousiaste wijze, waarop Tielrooy haar bespreekt, uit wat h i j er over zegt dus, is
zij mij niet zeer sympathiek kunnen worden. Ik houd nu eenmaal niet van de
combinatie: nationalistische politiek en poëzie, litteratuur, ik spreek de mogelijkheid
dezer combinatie geenszins tegen, maar ik houd niet van haar. Ik vind
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er iets bekrompens, iets klein egoïstisch en zelfingenomens in, dat ik haat. Tielrooy
vertelt ons - en ik geloof hem onvoorwaardelijk - dat de groote Barrès, om zich van
zijn e g o t i s m e , zoo goed als dat ging, te bevrijden, zijn ego uitbreidde over zijn
vaderland. I k , dat zou niet langer alleen Barrès zijn, dat werd de Fransche ziel....
Nu, neen, dit vind ik niet erg mooi. Ik kan mij denken, dat iemand in zijn ikheid
gansch de wereld meent te dragen, maar als hij deze ikheid wil uitbreiden over zijn
medemenschen, dat hij dan ook geen verschil make tusschen de menschen, die
toevallig binnen en de menschen, die toevallig buiten de vaderlandsche grenzen
geboren zijn, dat hij zijn ikheidsziel dan verdroome tot de ziel der menschheid!
Maar aan mijn waardeering voor Tielrooy's boekje doet dit niets af. Want Tielrooy
schreef uit liefde, en over een schrijver van zijn liefde. Hij doet het zoo objectief en
rechtvaardig als maar mogelijk is - en toch persoonlijk, toch met een.... laat ons
zeggen gepaste vrijmoedigheid, zijn eigen gevoelens naar voren brengend. Met
gansch niet onderdrukte verontwaardiging spreekt hij van Barrès' partijkiezen tegen
Dreyfus en vooral van zekere uitingen van Barrès uit dien tijd, de oprechtheid waarvan
hij zelfs waagt in twijfel te trekken (hetgeen de zaak vooral niet beter maakt). Hij
schrijft (blz. 64) ‘In een der ernstigste crises die het land heeft doorgemaakt, in de
Dreyfuszaak, heeft hij gestaan aan de zijde van het leger en het gezag, tegenover de
Dreyfusards. Het heeft hem vele vrienden gekost en ikzelf moet bekennen, dat het
bij mij is opgekomen mijn studie over Barrès onvoltooid te laten liggen, toen ik dezen
zin had gelezen: ‘Que Dreyfus est capable de trahir, j e l e c o n c l u s d e s a
r a c e *). Is het mogelijk een zin van zulk een, haast misdadige domheid te vergeven?’
Doch Tielrooy vervolgt: ‘Ik meen, dat het niet onmogelijk en zelfs rechtvaardig is,
ziehier waarom,’ en hierna komen eenige zinnetjes van verdediging - die mij
allerminst reden geven den heer Barrès bizonder te benijden. Gelukkig constateerde
ik hier in Tielrooy's toon zekere weifeling - voor advocaat van kwade zaken is hij
blijkbaar niet in de wieg gelegd. Waarom eigenlijk ging hij, na de uiting zijner
verontwaardiging, maar niet onmiddellijk over tot die m.i. eenige plausibele
verdediging van Barres' ‘bijna misdadige domheid’, welke hij ten slotte zoo
meesterlijk vond in dit geestdriftige:
‘En overigens, al had hij zich hier ten eenenmale vergist†) een uitnemend
prozadichter blijft hij! Om goede kunst behoort men bijna alles te vergeven; want in
's dichters kunst ligt zijn eigenste en beste zelf.’
Zóó mag ik het hooren!
Dit is een uitstekend boekje. Het is studieus en volledig. Het wekt vertrouwen. Het
leidt met groote intelligentie tot Barrès' gedachtenwereld in en geeft tevens
welsprekend aan, waarom wij hem een werkelijk kunstenaar, een groot schrijver
moeten achten. Ik hoop dat er vele zulke boekjes over groote buitenlanders zullen
verschijnen, en stel daarbij maar één amendement voor, één onschuldig amendement....
n.l. van louter typographischen aard. Die verschilende soorten en grootten van letters
op ééne bladzij vind ik zoo leelijk. Waarom moesten de citaten met kleiner letter
gedrukt worden? Om plaats te winnen? Had er dan liever wat minder gegeven! En
waarom zooveel cursief? Om bizondere aandacht te vestigen lijkt mij spatieeren toch
*) Ce que j'ai ou à Rennes, 1904.
†) Een brute en rare “vergissing”, die beleediging van Dreyfus' ras.
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altijd oneindig beter. Kleinigheden dit? Ja.... maar toch, ons oog, waarde heer Tielrooy,
onze zinnen...., gij zult het mij toegeven, zij hebben ook hun rechten en eischen!
H.R.
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Paul Westheim. Oskar Kokoschka, Das Werk Kokoschkas in 62
Abbildungen. Gustav Kiepenheuer. - Verlag Potsdam-Berlin.
Wie er zich steeds meer van bewust wordt, dat slechts de zuiver-aesthetische
qualiteiten in een werk den maatstaf leveren tot de beoordeeling daarvan als
k u n s t -uiting, poogt te onderscheiden tusschen de psychische en de aesthetische
waarde van een enkel werk, of wel van een oeuvre. Vraag ik mezelf nu af, wat mij
eigenlijk treft in Kokoschka's arbeid, dan luidt het antwoord, dat mij in hoofdzaak
de eigenaardige, psychische kant van den mensch, die deze werken deed ontstaan,
belang inboezemt.*) Daarmee wil ik dus zeggen, dat Kokoschka voor mij, als beeldend
kunstenaar, een meer secundaire plaats inneemt. Vroeger heb ik hem als zoodanig
hooger gewaardeerd, doch een ietwat verhelderd inzicht in beeldende kunst, vooral
ook een ruimere kennis van Kokoschka's prestaties (de talrijke, met zorg gekozen
afbeeldingen in Westheim's boek maakten zulks gemakkelijk) hebben mijn oordeel
gewijzigd.

OSKAR KOKOSCHKA. PORTRET VAN WALTER HASENCLEVER. LITHO UIT
BERLIJN).

1918 (UITG. PAUL CASSIRER,

Ook Westheim, de ijverige redacteur van ‘Das Kunstblatt’ (waarin reeds veel
werken van Kokoschka werden gereproduceerd) ziet en waardeert den
m e n s c h e l i j k e n kant van dezen jongen Oostenrijker. Westheim's tekst is daarom
in zekeren zin een voortreffelijke leiddraad voor dezulken, die over het
psychisch-belangrijke van het werk van Kokoschka gaarne zullen willen nadenken.
Intusschen ware echter een scherper beoordeeling van den s c h i l d e r Kokoschka
wenschelijk geweest. Westheim bekijkt kunst - en met hem schier alle moderne
*) Blz. 39: ‘Eins ist gewiss, dass bei Kokoschka das Fresko keineswegs nur
architektonisch-monumentale Angelegenheit sein wird, das entscheidende wird der Gehalt
an Menschlichkeit sein....’
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Duitschers - teveel vanuit het ‘expressionistisch’, oftewel psychisch en mystisch
georienteerd standpunt. Men gaat in modern Duitschland zóóver, Grünewald boven
Dürer te plaatsen! Het verhaal, inhoud en voorstelling genieten in waardeering den
voorrang boven belangrijke eigenschappen der vormen en lijnen.
Westheim meent, dat Kokoschka een vrijwel geïsoleerde plaats inneemt ten
opzichte van de anderen der nieuwste richting in de beeldende kunst. Ik zou dit echter
niet durven onderschrijven. Het uiterlijk gewaad van 't werk van Kokoschka verschilt
zeer zeker hemelsbreed van alles wat heden gewrocht wordt, doch een sterk psychisch
verband tusschen dit werk en veel van wat Kokoschka's tijdgenooten ons
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geven, valt m.i. wel degelijk te constateeren. Daarom ben ik 't ook niet met den
schrijver eens, waar hij zegt (blz. 11): ‘Kokoschka's Kunst steht neben den
Manifestationen des Expressionismus wie etwa Cézanne neben den Genossen seiner
Jahre....’ Cézanne neemt in mijn oogen namelijk wèl een zeer bijzondere plaats in
de kunst van de negentiende eeuw in.
Het is in dit geval, waar het menschelijk belangrijke zoo zeer op den voorgrond
treedt èn in 't werk van Kokoschka èn in dit boek over hem, van belang, dat de
schrijver dezen schilder goed kent. Waar een dergelijke vriendschap in andere gevallen
zonder veel belang, ja soms zelfs hinderlijk zal zijn voor de beoordeeling der kunst,
komt ze hier goed te pas om een bevredigend resultaat te bereiken.
Het past in het kader van dit boek, om ook minder gelukkige werken te
reproduceeren. Afb. 25 (Doppelakt) moet men als schakel in het hier geboden beeld
van Kokoschka's ontwikkelingsgang beschouwen. Als kunstuiting èn psychisch
document, vind ik vooral afb. 9, het portret van Adolf Loos, belangrijk. De haven
van Stockholm is door Kokoschka in een gelukkige compositie vertolkt, in een
schilderij, waarin de kunstenaar een sterk rythme bereikt heeft (afb. 35).
Westheim's boek is, evenals andere uit gaven van Kiepenheuer, typographisch
uitstekend verzorgd. Een niet te uitgebreide tekst met véél afbeeldingen, verhoogt
er de waarde nog van.
H.V.

Jan Sluijters, afbeeldingen naar zijn werk, met een voorrede van Just
Havelaar. Amsterdam, Maatschappij De Hooge Brug, 1919.
Le Fauconnier, Introduction du maitre Jan Toorop. Amsterdam, C.L.H.
van der Linden.
Opvallend is het wel, dat juist over deze beide kunstenaars, die ongetwijfeld ieder
op hunne wijze invloed uitoefenen op de hedendaagsche schilderkunst, gelijktijdig
plaatwerken verschijnen, die ons, het eene meer dan het andere, een beeld van hun
arbeid bieden.
Het Jan Sluijters-album is van beide uitgaven het meest complete, daar het in een
vrij goed overzicht van 's kunstenaars werk ons den ontwikkelingsgang van zijn
streven doet zien; terwijl daarenboven Just Havelaar in een voorwoord een toelichting
geeft tot de hedendaagsche schilderkunst, en de plaats aanwijst, die Sluijters daarin
inneemt. Om den zin van dit (Sluijters') werk te verstaan, dienen wij ons een begrip
te vormen van de evolutie, die de Europeesche kunst thans doormaakt.
Wij hebben met de Haagsche school het impressionisme doorleeft, zegt Havelaar,
dat beteekent de triomf van het individueel, daemonisch gevoels-leven over het
onpersoonlijk idealisme der mystische Gothiek, der intellectueele Renaissance en
der Romantische Barok.
Thans echter, nu de gemeenschapszin, het gemeenschapsleven, vaster vormen
aanneemt, nu is ook in de kunst een meer gemeenschappelijk ideaal, een zelfde
zienswijze merkbaar.
‘De hedendaagsche kunstenaar, zich in een geweldigen drang naar de sfeer van
het symbolische, boven-persoonlijke en bovennaturalistische kunstzijn oprichtend,
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voelt zich richtingloos omzwalken, op de zee zijner ontroeringen en valt terug òf op
de klippen van het rationalisme, òf in de draaikolk van het hartstochts-leven.’
‘In Sluijters' werk zien wij dien strijd. Sluijters is de schilder van het passie-leven,
dat de kamp uitvecht met 't innerlijke ideaal, met den geest; de schilder van den
natuurlijken hartstocht, die geen loutering zoekt.
‘Daarom kan zijn kunst zich onmiddellijk ontwikkelen uit die van het vorige
geslacht, uit het impressionisme. Tusschen Sluijters' arbeid en die van Breitner bestaat
geen breuk’....
Bij Sluijters echter, is het impressionisme psychisch geworden. Het daemonische
gevoelsleven is bij hem uit den staat van in-
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stinctmatige onbewustheid verlost en heeft geestelijken zin gekregen. Hij is niet maar
in de meest enge beteekenis ‘schilder’; hij heeft, om iets te zijn, zich een denkend
mensch te toonen, die het leven niet slechts zinnelijk ondergaat, maar die het
doorworstelt en het als probleem voelt, als een vraag en als een taak....
In Sluijters' werk zien wij èn het persoonlijk element, èn het zoeken naar het
antirealisme van heel onzen tijd. Hij zoekt telkens op andere wegen, wordt bewust
of onbewust beïnvloed door Van Gogh, door het cubisme, door Césanne of Kandinski.
Maar Sluijters' werk mist de onverzettelijke gevoels-logica, die Vincent van Gogh's
kunst tot zoo'n sterk monument heeft gemaakt midden in de verwarringen dezer
dilettantische eeuw. Zijn ontwikkelingsgang mist klaarheid, mist dwingende
noodzakelijkheid. Hij is de man die steeds zoekt naar nieuwe wegen, nieuwe
uitdrukkingswijzen en dan telkens zich weer verfrischt aan de zuivere natuurstudie,
aan het scherp en vast observeeren der dingen, aan het weergeven der zuivere
karakteristiek. Zóó zijn vele zijner portretten, onschoon zelfs, maar raak en scherp,
zóó zijn vele zijner zuigeling en krabbels
En naast deze natuurstudies zien wij dan weer de zucht om zijn verbeelding te
laten gaan, om de lijnen en rondingen van het vrouwelijk naakt niet in hunne
natuurlijke houdingen te geven, maar te vervormen tot een complex van buigingen
en richtingen, die voor hem het karakter en het wezen weergeven. Tal van zeer goede
reproducties, waarin wij den gang van Sluijters' talent kunnen volgen, maken met
Havelaar's inleiding dit boek tot meer dan een uitgave, die slechts haar ontstaan dankt
aan een zekere modegril.
‘Hoe zich zijn kunst ontwikkelen zal, kan niemand voorzeggen. Slechts dit weten
we, dat de toekomst nooit een ontkenning, doch een vervulling van 't verleden is:
niet in a n d e r e , maar in g e l o u t e r d e gedaante zal Sluijters' persoonlijkheid
evolueeren’.... ‘De Kunst van Jan Sluijters geeft een beeld van het oude, bandelooze
Europa, dat, na bittere beproevingen, zich weer vernieuwen en verheffen wil.’
Bezien wij, na Sluijters, Le Fauconnier, dan bemerken wij hoe deze laatste de
genialiteit van den eerste mist, en waar de kleur, de sombere of felle kleur in zijn
stillevens of in zijn bloemen het geheel beheerscht, daar komen deze kwaliteiten in
de reproducties niet tot uiting en treedt de weinig verzorgde vorm daarentegen extra
naar voren.
Echter ook als cultuur-verschijnsel zijn het optreden en de invloed van een Le
Fauconnier wel merkwaardig. Zij wijzen op de nog weifelende richting onzer
hedendaagsche schilderkunst en eveneens op een overheersching in dit geval van
het geestelijk element.
De composities van Le Fauconnier, zij zijn niet een zoeken naar schoonheid in
vorm of lijn, maar een symbolische samenvatting van een gedachte, met vormen en
figuren, die ten deele in de werkelijkheid staan, en bezien zijn van den groven, zwaren,
veelal wanstaltigsten kant. De kleur suggereert ons dan wel eens den inhoud van zijn
schilderijen, maar de verwarde vormbeelding is dikwijls t e overwegend om de
aandacht genoegzaam tot het algemeen aspect te kunnen concentreeren. Niemand
minder dan Toorop schreef een voorrede tot deze reproducties naar Le Fauconnier's
werk. Hij bepaalt zich echter tot een appreciatie, zonder een ontleding, die tot
begrijpen en meerdere waardeering zou leiden, en dit hebben wij bij een figuur als
Le Fauconnier wel noodig.
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De tekst steunt alzoo zeer weinig de reproducties en waar deze, op een enkele na,
als het meisjeskopje b.v., zeer onvolledig het schilderij weergeven, daar geeft deze
Le Fauconnier-map slechts ten deele wat de bedoeling van den uitgever geweest zal
zijn, ons nader tot den kunstenaar en zijn werk te brengen.
Het verschijnen van een dergelijke uitgave acht ik echter wel een merkwaardig
teeken des tijds, dat geheel aansluit bij Toorop's laatste zinnetje: ‘Zijn (Le Fauconnier)
techniek en opvatting worden hier in Holland door vele jongeren nagevolgd.’
R.W.P. JR.
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Oud en nieuw Nederlandsch en Indisch edelsmeedwerk, in de Mij. voor
Beeldende Kunsten.
De herleving onzer kunstnijverheid zal niet kunnen geschieden zonder bestudeering
van vroegere werkproeven, van oude technische vondsten, van door tijd en gebruik
geëigende vormen.
Een goede vijf en twintig jaar geleden vatte men deze bestudeering wat al te
letterlijk op en copieerde eenvoudigweg uit de bloeiperioden de schoonste modellen
van het kunstambacht, of zoo men dit wat al te simpel achtte, maakte men hierop
variaties Men ontwierp in een of andere historischen stijl; en dit was niet zoo zeer
omdat het kunstnijverheid-voorwerp in een bestaande stijlomgeving thuis behoorde,
maar omdat men het van zelfsprekend vond dat een meubel Oud-Hollandsch moest
zijn, en zilverwerk o.a. Louis XV of Empire. Men kon, geloof ik, niet denken dat
een andere oplossing mogelijk zou zijn.
De daaraan volgende nieuwere kunstnijverheid verwierp alle stijlvormen en putte
uit de bron van het rationalisme.
De tijden zijn echter veranderd, de stormen over oude en nieuwe kunstnijverheid
heen gegaan, en nu komt er een generatie die nòch de oude kunstvoortbrengselen
wil navolgen, nòch ze klakkeloos als antiquiteiten of museummerkwaardigheden wil
bijzetten, maar die er waarlijk aan wil studeeren.
Aan dit inzicht danken wij deze tentoonstelling. Wij zien hier groepsgewijze
bijeengebracht het onpersoonlijke werk der kunsthistorische tijdperken, waarin de
smaak van het publiek zich afspiegelt: de zwier en coquetterie der Rococo, de
Grieksch gedachte vormen der Empire. Daarnaast de zoo individueele kunstuitingen
van de meesters in het ambacht van een Janus Lutma, een Paul en Adam van Vianen.
Ook de imitatie-stijl periode is vertegenwoordigd en dan naderen wij de herleving
der kunstnijverheid, eerst in de vermicellistijl, dan in de blokjes en streepjes-stijl en
ten slotte in de weer meer persoonlijken kunstuitingen, waarbij ieder artiest zich
inspireert op wat hem al werkende en studeerende in zijn vak, het meest trof.
Ongetwijfeld leerzaam is deze tentoonstelling al komen wij dan wel eens voor
ontmoedigingen en ontgoochelingen te staan, als wij zien hoe ons kunstambacht
sinds Lutma en Vianen is gedegenereerd, hoe buiten deze kunstenaars om de Javanen,
de Chineezen, de Balineezen een ornamentiek hebben gevonden, die geheel uit een
techniek gegroeid is, en hoe onze moderne kunstenaars, nog zoo arm aan vorm, zoo
nuchter van versiering zijn.
Ik wil hier persoonlijk geen enkele der jongeren een verwijt van maken, bij eerlijke
vergelijking van hun werk zullen zij het zelf, hoop ik, wel inzien, want slechts
bestudeering der oude kunstvormen, der ornamentiek uit Indië en China kan de
hedendaagsche kunstnijvere leeren hoe arm wij zijn aan vernuft en vindingrijkheid
op ornamentaal gebied, en hoe weinig men dikwijls profijt trekt van het materiaal
zelf.
Men vergenoegt zich met het aanbrengen van een enkel kleurtje, met een fonkelend
steentje, maar trekt veel te weinig partij van het effect dat men door drijven van de
tinteling van licht kan krijgen, nòch van de fijne speling doorgraveeren, nòch van de
sierlijke vormen die de filigraindraad kan geven.
Zeker er was bij de inzending der hedendaagsche artisten verdienstelijk werk, en
ik wil de namen van Lantman, van Zwollo, van Kriege, van Bert Nienhuis, van
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Mevrouw de Fremery-Gull en Wichman U niet onthouden, maar op een tentoonstelling
als deze, waar minder de persoon dan de kunstperiode sprak, daar helde de schaal
over aan den kant der oude kunst en aan die uit het Oosten.
Maar juist de vergelijking der technische en asthetische oplossingen doet ons zien
hoe noodig dergelijke tentoonstellingen zijn....
R.W.P. JR.
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Maurice Sijs in den kunsthandel Glashaven, Rotterdam.

MAURICE SIJS. ZOMERAVOND IN DEN BRAAKMAN.

't Is tegen den avond in den Braekman.
Op den voorgrond liggen op de bijna drooggeloopen Zeeuwsche kust, waar tot
ver weg hier en daar stille waterplassen achter bleven, de botters met hun neergelaten
zeilen stil te rusten. Blauw van toon, dompig, atmosferig, als een droomerig waas
alles omhullend, daalt de schemering reeds om hen neer. Het roer staat er schuin,
omgeslagen; als vinnen van een visch, als vleugels van een tor zijn de zwaarden,
werkeloos, tegen den scheepsromp aangeklept; kaal en ijl staan de masten omhoog,
met een enkel nauw zichtbaar touw, dat slap-buigend neerhangt. Alles ademt rust,
doet het einde van den dag voorvoelen. En de dingen in de schuiten, de blauw- en
groen- en enkele rood- en geelgeverfde voorwerpen, zijn er zacht, door een laatsten
zonneglans omschenen, droomend gloren de kleuren er op uit de atmosfeer, één met
den donkeren voorgrond, waar het lage water stil staat tegen de groote, blauwe
kustkeien.
Als een massaal lichaam liggen ze er naast elkaar, als in welverdiende rust. Een
enkele blauwe sloep iets verderop, de zeebank voorbij, en links en rechts komen
andere botters, gedeeltelijk door de lijst afgesneden, boven het stille, glanzende water
uit en hun rompen reflecteeren er met het zachte hemelblauw.
En achter hen, achter deze schoone compositie, schoon door de verhouding waarin
de schepen tot elkander staan en tot de verscheidenheid van de lichte en donkere
water-reflexen, hierachter rusten de wadden, ver weg zich uitstrekkend; hierachter
zingt het water tusschen de zandbanken, stil glanzend in de avondzon tot verweg aan
den horizon, waar de blauwe lucht er mee samen smelt; en waar een lange reeks
kleine wolke-koppen, rossig omgloord, zacht-purper beschenen,
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even boven den gezichtseinder als innig vredig en van al het aardsche bevrijd, zich
koesteren in de zachte avondvreugd.

MAURICE SIJS. MORGEN IN 'T KRABBENGAT.

Een heerlijk zuiver doek is dit schilderij; een als droomend gezongen lied, ons
vertellend van de weelde, van de stemming der avondrust daar buiten in den
Braekman; het vormt het schoonste werk, dat ik van dezen Vlaming ken. De schilder
maakte het in de groote vlakte tusschen Philippine en Bouchante, waar hij veel werkte,
ook lang reeds voor den oorlog.
In Vlaanderen woonde Maurice Sijs aan de Leye, waar hij steeds op of aan het
water was, zooveel mogelijk op schuiten of op een molen. Hieruit blijkt zijn liefde
voor het open, klare licht, voor de wijde vlakte; het typeert zijn werk, dat in zijn beste
doeken vol zingende wijde tinteling, vol open klaarheid is; het kenmerkt zijn luchten,
die diepdoorglansd zijn van het licht; zijn verre velden, zijn wijde wateren, waar het
licht over zeeft, de lichte lucht op reflecteert.
Zijn G e z i c h t o p d e L e y e geeft een echten vriezenden zonnigen winterdag,
waar de kou vol zonne-tinteling het gansche luchtruim vult. De oever ligt er laag;
warmgroen, met een gloed overtrokken is het gras; de boomen er achter staan, in de
hoogte rossig begloord, tegen de blauwe lucht en op het water staat een wit zeil goud
omgloord, strak en trotsch in de atmosfeer. En al deze vreugd weerkaatst in het
breede, stille water van de Leye. 't Is als gutst het er om heen, nu eens lichter, dàn
donkerder, nu eens groenig, dàn blauw, maar steeds één luchtvlak vormend, één
blij-lichte, open ruimte, waar de zon in spelevaart.
Mistig is de V r o e g e M o r g e n als de nachtelijke dampen nog laag hangen, als
de eenden ontwaken en rondom het gras in matte kleuren, groen, geel, en bruin, nog
nat is van den dauw. Dan staan daar verweg de boomen op een rij, flets-blauw nog
omneveld, tegen de gouden morgenlucht.
Altijd weer schilderde Sijs de rivier met schepen, of met eenden aan den oever,
of met schippers bezig aan de netten. Soms echter ook de hoeven van zijn erf af
gezien, de oude witte boerenhuizen met bruine, breede daken, en ganzen aan een
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plas. Of het kerkje, wit bepleisterd met het kerkhof er omheen, de witte muren en
witte stokrozen, hoog aan dunne stengels buigend.
Als de schilder dan genoeg had van het werken aan de Leye, als hij ‘la flemme’
kreeg, zooals de Belgen de Franschen nazeggen, dan trok hij telkenjare naar de
Vlaamsche kust bij Nieuwpoort, naar de
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Yzer en de schorren. Of hij ging naar Zeeland of Holland, vooral vaak naar Volendam.
En overal, aan de vlakte der rivieren en op de Leye, op de schuiten en op de molens,
aan de groote inhammen van de Schelde of aan de zee, overal vond Sijs hetzelfde
geluk. De oneindige wijdheid overweldigde hem, het rhythme van de golven bekoorde
hem; de schoonheid, de rust van de vlakten is hem zoet. Hij houdt van de geruchten
op zee, of op een schuit, of op een molen. Hij hoort de zeilen, de mast en het want
praten, zuchten en kreunen bij 't wakkeren van den wind. Diep in de ziel neemt hij
alles in zich op en onwillekeurig komt de stemming van al deze gewaarwordingen
in zijn doeken; er naar kijkende, ondergaat men de werking er van als van de natuur
zelve.
Sijs schildert de botters van ver en van nabij, in volle vaart stuivend tegen den
storm op; laveerend met half omgeslagen zeilen, met het schuim voor den boeg. Hij
laat ze aan zich voorbij trekken, de een achter den ander aan, de bruine zeilen voluit
met den visscher op den uitkijk aan 't roer. En hij ziet ze voor anker liggen tegen de
steigerplank aan, met de licht-glanzende zee er achter of, vlak tegen het stadje, gezien
met de kleurige weerkabbeling in het water. Hij schildert ze in de lachende avondzon,
als de vurig-roode zeilen trotsch omhoog staan met de warm-blije avondlucht er
achter, waar de ronde maan reeds helder staat en danskringen in het water speelt;
waar de zee kabbelt in wisselende kleuren van rood en zacht-blauw en verderop de
lage roodbedaakte huisjes reeds in avondtoon schemeren.
En terwijl hij in deze laatste doeken de stemming van het moment geeft, het trillen
van de atmosfeer, het diep doorglanzen van het licht en van de zon, hetzij in
avondglans of morgenstralen, voelt men in zijn botters meer het onderwerp zelf, dat
hem aantrekt, zijn liefde voor de schepen, voor het leven op zee, het kabbelend
beweeg op het water, de rhythmiek der golven. Hier dringt hij minder door in de
vizie, maar pakt hij snel en raak het beweeg, het leven der dingen.
Dat er kracht uitgaat van het werk van Sijs, dat hij, eenvoudig schilderende zonder
trucs, zonder woorden noodig te hebben, zich uiten en verstaanbaar maken kan, komt
doordat hij zoo'n zuiver schilder is, zuiver van toon, zuiver in zijn schildering en
teekening. Alles heeft hij door en door bestudeerd en het zit stevig en gezond in
elkaar. Zelfs is hij een bekwaam portret-schilder, zoo nu en dan, als dit hem in den
zin komt.
Maurice Sijs heeft veel gevoel voor compositie. Hij schildert menschen en dingen
altijd in een goed gekozen, schilderachtig moment. Hij componeert dus eigenlijk
niet, maar vindt de schoone samenstellingen in de natuur. Hij schetst veel op het
water, op de schuiten; zijn oog heeft een goed geheugen en, altijd buiten zijnde,
ondergaat hij alle indrukken, leeft hij alle stemmingen met de natuur mee.
Hij werkt meest met tempera-verf en heeft, het laat zich begrijpen, een matten,
blonden kleurtoon; zet de verf met kleine toetsen op, soms wat droog, maar steeds
onstoffelijk.
In 1880 te Gent geboren, kreeg Maurice Sijs zijn opleiding aan de Academie aldaar
en vervolgens te Antwerpen. Op zijn twintigste jaar heeft hij componist willen worden,
maar de liefde voor het schilderen kreeg de overhand. In 1905 werd een schilderij
van hem door den Franschen Staat aangekocht voor het Museum te Rijssel.
A.O.
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Gustave de Smet en Jules Vermeire in de kunstzaal ‘de Bijenkorf’ te
Amsterdam.
Er hangt of hing in de hal van het Stedelijk Museum te Amsterdam een schilderij
van Gustave de Smet, dat ik eigenlijk altijd
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om de vredigheid en het rustig uitgesprokene boven zijn latere werk heb geprefereerd.
Toch vraag ik mij wel eens af, of men door zulk een vergelijking niet uiteraard
onbillijk is. De kunstenaar ontwikkelt zich, men kan niet eischen dat elk stadium van
zijn ontwikkelingsproces ons even sympathiek en begrijpelijk is. Het is na het bereiken
van dat vorige kunnen weer in hem gaan gisten en men moet daarbij eenige onrust
en onevenwichtigheid verontschuldigen.
Toch: de onrust van dezen hoogstverdienstelijken colorist schijnt hem bijna een
tic geworden. Het lijkt wel alsof nu ook maar niets, geen lijn, geen vorm anders dan
scheef en kantelig mag zijn, alsof hij nooit eens recht voor de dingen gaat staan, alsof
de compositie perspectivisch nooit eens heelemaal mag sluiten, alsof alle voorwerpen
en lichamen tegen elkaar in moeten dansen, voor elkaar heen schuiven, tegen elkaar
in dringen. Schildert hij een straat, ze maakt den indruk alsof ze met opzet is geteekend
zooals een dronken man ze ziet naar zich toekomen, de huizen ziet wankelen, den
grond opstaan. De felheid der kleur, die soms heel mooi is, maakt het geheel nog
rusteloozer dan het door die lijnen al is. De deuropening van een boerderijtje is verder
meestal zeer overdreven on-rechthoekig: van boven heel breed, van onder heel smal.
Schier geen enkele lijn is op zichzelf recht. De bij ons landschap zoo sterke indeeling
van bouwgrond wordt door hem volkomen verstoord.
Niettemin vind ik veel belangrijks en moois in dit werk. Het schilderijtje
‘Ontwaken’ met het naakt-figuurtje in de slaapkamer is een voortreffelijk geheel, de
forsche kleuren dragen elkaar, het licht valt mooi over de huid, in de geheele kamer
is licht. Ook het meisje met de zalmkleurige bloeze en die ééne (waarom slechts
één?) roode wang, komt smaakvol uit tegen het paarsch blauwe gordijn. De Smet is
een echt schilder, een colorist met oorspronkelijke en sterke eigenschappen.
Het werk van Jules Vermeire is met veel minder voorbehoud te waardeeren. Men
heeft het al op verschillende tentoonstellingen gezien en het telt hier te lande al veel
bewonderaars.
Hij is een beeldhouwer (ja, met houwen heeft het werk van veel dusgenaamden
niet veel te maken!) die met piëteitvol genot in schoone materie en in de altijd
karakteristieke natuurlijke vormen die het heeft, in hoorn of ivoor, zich door de
eigenaardigheden van de stof zelf laat inspireeren, waar hij ze bewerkt. Zoo maakt
hij een schoenhoorn, een presse-papier, een kam, of een ander voorwerp van
gebruikskunst, dat sierlijk is en zich met genot hanteeren laat, door de dingen met
bescheiden veranderingen bij te snijden en te beitelen tot ze de verschijning van een
visch, een slang of eenig ander dierlijk of menschelijk wezen suggereeren. Hij denkt
niet, ik zal eens een visch snijden uit dit stuk ivoor, maar, wat is van dit stuk ivoor
te maken. In denzelfden geest bewerkt hij ook zandsteen of hout, en bij het boetseeren
van gietvormen voor bronzen houdt hij zich evenzeer aan een globalen, elementairen
vorm.
Het is te hopen dat zijn fantasie en praktische zin te zamen Vermeire nog zullen
brengen tot het scheppen van velerlei voorwerpen voor versiering en voor gebruik.
Het is zoo hatelijk dat zoo vaak aan de edelste materie geweld gedaan wordt, dat
kostbare monstruositeiten worden gemaakt waar kleinoodieën konden ontstaan.
Een vrijer werk van sculptuur, het bronzen beeldje van een arme, tragische
vrouwefiguur met een kind op den arm, is in zijn straffen eenvoud prachtig expressief.
Jammer dat de inzending van dezen kunstenaar zoo uiterst klein was.
C.V.
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[Nummer 7]
Inhoud van Deel LVIII.
AARDAPPELROOIEN, door HÉLÈNE
SWARTH

Bladz.
182

AMENOPHIS IV, door P. OTTEN

229

BATAVIA 1619 - 30 MEI - 1919, door
Dr. N. JAPIKSE, met 14 illustratiën

25, 99

BOEREN-BREUGHEL, een tijdsbeeld, 325, 361
door JUST HAVELAAR, met 12 illustratiën
BRIEVEN VAN EEN STUDENT AAN 200
ZIJN ZUSTER, door CISSY VAN
MARXVELDT
DEKORATIEVE (HET) ELEMENT IN 145
DE KUNST, door ELISABETH H.
KOREVAAR-HESSELING, met 8 illustratiën
DE STILTE, door H. MOULIJN-HAITSMA 416
MULIER
DE VLIEGER, door JAN PRINS

247

DE WANDELING, door H.
MOULIJN-HAITSMA MULIER

313

DE ZEILEN, door JAN PRINS

393

DICHTEN, door JENNY MOLLINGER

59

DRIEKONINGEN, door FELIX RUTTEN 402
EEN VROUW ALS ZIJ, door ELISABETH 49, 110, 184, 256, 334, 394
ZERNIKE
ENDE SIJ HOORDEN DE STEMME 174
DES HEEREN, door LAURENS VAN DER
WAALS
GESTOORDE DROOM, door ERNST
GROENEVELT

346

GOES (HUGO VAN DER), door Dr.
J.M.C. VAN OVERBEEK, met 17
illustratiën

1, 87

HERFST, door ANNIE SALOMONS

38

HERFSTLIEDEREN (TWEE), door JAN 183
VAN NIJLEN
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HET DROOMFESTIJN, door HERMAN 204
HANA
HET LAATSTE BEZOEK, door HELEEN 125
WICHARD
HET LAND VAN WIND EN WATER
(Noord-Holland benoorden het IJ),
Romantische Geographie, door P.H.
RITTER JR., XII-XXIV

32, 249

HOLSWILDER (JAN), 1850-1890, door 73
CORNELIS VETH, met 11 illustratiën
KLEINE PLASTIEK, door CORNELIS
VETH, met 12 illustratiën

383

KLOKKENGIETERS
(NEDERLANDSCHE) IN DEN
VREEMDE. door E.D.J. DE JONGH Jr.,
met 8 illustratiën

175. 241

KRONIEK

60, 133, 207, 278, 347, 417

LIEDJE, door P. OTTEN

345

LIEKEMOE, door AGNES MAAS-VAN
DER MOER

267

MARIA EN HAAR KIND, door
FERRAND HUDIG, met 4 illustratiën

377

MIJN LEVEN, door JAN J. ZELDENTHUIS 246
NOOMS (REINIER) (1623-1667 of '68), 220
door J. KNOEF, met 7 illustratiën
OOST-AZIATISCHE KUNST (DE). naar 314
aanleiding van de tentoonstelling te
Amsterdam, door TH. B. VAN LELYVFLD,
met 7 illustratiën
PAARD (HET) IN DE BEELDENDE 230, 301
KUNST, door G.A. BRENDER à BRANDIS,
met 20 illustratiën
PERUAANSCH (OUD) AARDEWERK 13
IN 'S RIJKS ETHNOGRAPHISCH
MUSEUM, door Dr. J.P.B. DE JOSSELIN
DE JONG, III, Het bovennatuurlijke in de
Keramiek. Schilderingen. Besluit, met 12
illustratiën
ROSSO (MEDARDO), door ETHA FLES, 289
met portret en 12 andere illustratiën
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RUSSISCHE BALLET (HET), door
EMILIE VAN KERCKHOFF, met 13
illustratiën

161

SCHETSEN VAN ONTROUW, door
410
EMMY VAN LOKHORST, De Pantoffeltjes
SLAAPLIEDJE, door ERNST
GROENEVELT

206

SWARTH, HÉLÈNE, door ROSA
SPANJAARD

217

VROEGE SCHADUW, door LAURENS 132
VAN DER WAALS
WEERLOOZE LIEFDE, door P. OTTEN 344
ZOEL VISIOEN, door J. ZELDENTHUIS 343
ZOMERAVOND, door JO LANDHEER

109

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

IV

Alphabetische lijst der medewerkers.

BRENDER A BRANDIS HET. PAARD IN DE
(G.A.)
BEELDENDE KUNST
FLES (ETHA)

MEDARDO ROSSO

Bladz.
230, 301
289

GROENEVELT (ERNST) GESTOORDE DROOM

346

GROENEVELT (ERNST) SLAAPLIEDJE

206

HANA (HERMAN)

HET DROOMFESTIJN

204

HAVELAAR (JUST)

BOEREN-BREUGHEL

325, 361

HUDIG (FERRAND)

MARIA EN HAAR KIND

377

JAPIKSE (DR. N.)

BATAVIA

25, 99

JONGH (E.D.J. DE)

NEDERLANDSCHE
175, 241
KLOKKENGIETERS IN DEN
VREEMDE

JOSSELIN DE JONGH
(DR. J.P.B. DE)

OUD PERUAANSCH
AARDEWERK, III

13

KERCKHOFF (EMILIE
VAN)

HET RUSSISCHE BALLET

161

KNOEF (J.)

REINIER NOOMS

220

KOREVAAR-HESSELING HET DECORATIEVE
(ELISABETH H.)
ELEMENT IN DE KUNST

145

LANDHEER (JO)

ZOMERAVOND

109

LELYVELD (TH. B.
VAN)

DE OOST-AZIATISCHE
KUNST

314

LOKHORST (EMMY
VAN)

SCHETSEN VAN ONTROUW, 410
DE PANTOFFELTJES

MAAS-VAN DER MOER LIEKEMOE
(AGNES)

267

MARXVELDT (CISSY
VAN)

BRIEVEN VAN EEN

200

MOLLINGER (JENNY)

DICHTEN

59

MOULIJN-HAITSMA
MULIER

DE STILTE

416

MOULIJN-HAITSMA
MULIER

DE WANDELING

313

NIJLEN (JAN VAN)

TWEE HERFSTLIEDEREN

183

STUDENT AAN ZIJN ZUSTER
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OTTEN (P.)

AMENOPHIS IV

229

OTTEN (P.)

LIEDJE

345

OTTEN (P.)

WEERLOOZE LIEFDE

344

OVERBEEK (DR. J.M.C. HUGO VAN DER GOES
VAN)

1, 87

PRINS (JAN)

DE VLIEGER

247

PRINS (JAN)

DE ZEILEN

393

RITTER JR. (P.H.)

HET LAND VAN WIND EN 32, 249
WATER

RUTTEN (FELIX)

DRIEKONINGEN

402

SALOMONS (ANNIE)

HERFST

38

SPANJAARD (ROSA)

HÉLÈNE SWARTH

217

SWARTH (HÉLÈNE)

AARDAPPELROOIEN

182

VETH (CORNELIS)

JAN HOLSWILDER

73

VETH (CORNELIS)

KLEINE PLASTIEK

383

WAALS (LAURENS
VAN DER)

VROEGE SCHADUW

132

WAALS (LAURENS
VAN DER)

ENDE SIJ HOORDEN DE
STEMME DES HEEREN

174

WICHARD (HELEEN)

HET LAATSTE BEZOEK

125

ZELDENTHUIS (JAN J.) MIJN LEVEN

246

ZELDENTHUIS (JAN J.) ZOEL VISIOEN

343

ZERNIKE (ELISABETH) EEN VROUW ALS ZIJ

49, 110, 184, 256, 334, 394
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AESTHETISCH UITGEVOERDE
GEBRUIKSVOORWERPEN IN HET
MUSEUM VOOR KUNSTNIJVERHEID
TE HAARLEM, (TENTOONSTELLING
VAN), door R.W.P. JR., met 1 illustratie

Bladz.
358

AMBACHTS- EN
353
NIJVERHEIDSKUNST
(NEDERLANDSCHE) JAARBOEK
1919, door R.W.P. JR., met 3 illustratiën
BAKST BIJ KLEYKAMP, DEN HAAG, 71
door H.V.
BERG (ANNA VAN DEN) IN DEN
427
KUNSTHANDEL ‘GLASHAVEN’ TE
ROTTERDAM, door A.O., met 2
illustratiën
BOEKBESPREKING, door H.R., R.W.P. 60, 133, 207, 278, 347, 417
JR., C.V. en J. DE W., met 2 illustratiën
DOBBENBURGH (AART VAN) IN DE 285
KUNSTZAAL PARKLAAN, BUSSUM,
door OTTO VAN TUSSENBROEK met 1
illustratie
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HUGO VAN DER GOES.

- CHRISTUS BEWEEND. STAATSMUSEUM, WEENEN.
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Hugo van der Goes,
door dr. J.M.C. van Overbeek.
Toen het Kaiser-Friedrich-museum te Berlijn in het jaar 1913 der kunstzinnige wereld
zijne kerstgave bracht en het na veel strijdens voor een millioenenbedrag verworvene
Driekoningenpaneel van Hugo van der Goes openlijk tentoonstelde, werd de naam
van den kunstenaar eene vernieuwde openbaring uit de roemvolle eeuw, die de
schilderkunst der lage landen zag geboren worden. Eene eeuw van zoeken en tasten,
meende men, waar het werk van den genius van Maeseyck als een lichtende baken
den weg gewezen had, dien zijne nakomers schromend volgden.
De wetenschap der laatste veertig jaren had in Van der Goes het verbindingslid
gevonden, meer niet, tusschen de Aanbidding van het Lam der Genter broeders en
de Kruisafneming, waarin Quinten Massijs Nederlandschen geest met Zuidelijk
sentiment had samengesmolten.
De nieuwe Berlijnsche aanwinst gaf den stoot tot nog dieper indringen in de kunst
des meesters, tot eene uitbreiding der these, die Scheibler in 1880 reeds had opgezet,
zonder echter genoegzame bewijzen daartoe te kunnen bijbrengen: ‘Hugo van der
Goes overtreft alle navolgers der Van Eycks in waarde en de meesten van hen in
vruchtbaarheid.’
Door de onmiskenbare kracht, die uitgaat van zijn levenswerk, zooals de nieuwere
kritiek het heeft samengesteld, komt het helder over ons: niet als een Petrus Christus,
niet als Rogier van der Weyden en de anderen gaat hij langs afgepaalde baan, zich
passend in de voetstappen der voorgangers, maar een frissche uitingsdrang woelde
i zijne ziel, zijn geest zocht naar middelen, om nieuwe kunstproblemen te
ontraadselen. Ongetwijfeld zou hij in zijn origineele scheppingslust zich geheel
hebben vrijgemaakt van de banden der Genter traditie, waarin vooral zijn vroege
arbeid nog eenigermate gebonden ligt, als een tragisch noodlot niet het licht van zijn
rusteloos zoekenden geest met den nacht der verstandsverbijstering had overschaduwd.
De stad Gent, in de vijftiende eeuw nog het middelpunt van het vrije streven des
Vlaamschen burgerdoms en der prachtuitingen van het pronkzuchtige Bourgondische
hof tegelijk, moet wel voor de geboorteplaats des meesters gehouden worden. Geen
enkel ander authentiek document geeft ons hierover bescheid, dan eene stadsrekening
van Leuven, die bij de vereffening eener eervolle opdracht in 1479 van hem melding
maakt, als geboortig van Gent.
Dat de stad Goes de eer zijner afkomst voor zich zou kunnen opvorderen, moet
uit gebrek aan eenig bewijs ontkend worden, terwijl evenmin de uitspraak van Marcus
van Vaernewijck, die hem in zijn boek ‘Van die beroerlicken tyden’ honderd jaar na
zijn overlijden ‘Hughe van der Leyden in Hollant’ noemt, als zeker getuigenis kan
worden aanvaard.
Al hebben de oude kroniekschrijvers ons over Hugo's vaderstad geen nadere
gegevens overgeleverd, zoo was toch zijne kunst hoog genoeg geschat, dat zijn naam
door hen verscheidene malen met eere vermeld werd. Jean Lemaire, dichter en
geschiedschrijver van Anna van Bretagne, noemt hem in zijn gedicht ‘la couronne
marguéritique’ (1511): ‘Hugues de Gand, qui tant eut les tretz netz’. Lucas d'Heere
zingt den lof van zijn werk in een sonnet van zijn ‘Hof ende Boomgaerd der Poesien’
(1565). Marcus van Vaernewijck geeft in zijne Historie van Belgis (1574) de
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beschrijving van alle zijn toenmaals nog bestaande schilderijen in Gent en in Brugge,
terwijl Carel van Mander in het ‘Schilderboeck’ (1604) zijn levens verhaal geeft, zij
het ook met de gewone onnauwkeurigheid van den compilatorischen
legendenschrijver.
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HUGO VAN DER GOES. DAVID EN ABIGAËL (MUSÉE DU CINQUANTENAIRE TE BRUSSEL).
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Uit den loop zijner levensgeschiedenis zal blijken, dat het geen verwondering behoeft
te wekken, als zijn naam zelfs verre over de Alpen beroemd was en dat een
geschiedschrijver als Vasari (1550) en de Italiaansche beschrijver der Nederlanden,
Guicciardini (1567) hem met alle eere vermelden, al noemen zij hem met roerende
overeenstemming Ugo d'Anversa, naar de stad, die, toen zij schreven, als kunstcentrum
de plaats van Gent en Brugge ingenomen had.
Een gewichtige vraag bij de beschouwing van het kunstenaarsleven van Van der
Goes moet eveneens alle aanspraak op documentaire beantwoording laten varen, de
vraag n.l., wie zijn direkte leermeester geweest is. Alleen op kunstkritische gronden
kan tot dusver worden nagegaan, welke de school kan zijn geweest, waaruit zijne
kunst is voortgekomen. Dat hij zijne opleiding in de Noordelijke Nederlanden zou
gehad hebben, zooals de onlangs overledene Karl Voll meende te kunnen vaststellen,
mag wel bij de andere ongenoegzaam bewezen hypothesen gevoegd worden, welke
deze overigens zeer verdienstelijke vorscher der vroeg-Nederlandsche kunst meende
te kunnen opzetten. Wanneer wij alle mogelijke invloeden van een Noordelijken
Albrecht van Ouwater en eenige met name onbekende meesters der vroege 15de
eeuw in de weegschaal leggen tegenover die van de Van Eycks, Robert Campin tot
Dirk Bouts toe, moet de schaal zeker naar de zijde der laatsten overslaan.
Dat het verhaal van Van Mander, die Jan van Eyck als zijn leermeester aangeeft,
onmogelijk is, blijkt alleen reeds hieruit, dat het sterfjaar van den grootmeester der
Nederlandsche kunst, 1441, ongeveer met het geboortejaar van Hugo van der Goes
moet samenvallen. Daar deze toch in het jaar 1482 in de kracht des levens stierf en
hij in 1467 eerst als meester in de Gentsche schildersgilde was opgenomen, ware
een vroeger stellen van zijn geboortejaar onmogelijk. In zoo verre kunnen wij echter
Van der Goes den leerling van Van Eyck noemen, dat hij niet slechts als diens groote
bewonderaar moet beschouwd worden, maar tevens als zijn piëteitvolle navolger,
die vooral in zijn eerste werken zich niet aan de betoovering der kleurenweelde in
de scheppingen des grooten meesters kon onttrekken.
Wij behoeven ons niet voor te stellen, dat Hugo zijne jonge jaren angstvallig
tusschen de wallen zijner vaderstad doorbracht, in slaafsche school verhouding tot
de meesterwerken, waarop Gent zich beroemen mocht. Met jeugdige begeestering
moet hij met de toenmaals bekende meesters, met Van der Weyden, met Jacques
Daret, met Dirk Bouts in meer of minder intieme, - werkelijke of geestelijke -,
verhouding gestaan hebben. Hunne werken zijn de trappen geweest, waarover hij
zich tot zijne eigene hooge kunst heeft opgewerkt.
De eerste zekere sporen zijner werkzaamheid vinden wij op een gebied, waarin
hij later nog blijken van groote vaardigheid zal geven, op het gebied der sierkunst.
Het was geen alledaagsche gebeurtenis, bij welke de naam van den jongen kunstenaar
voor 't eerst in het openbaar zou genoemd worden. Karel de Stoute zou in het jaar
1467 Margaretha van York als zijne derde vrouw in feestelijke en blijde incomste
zijne stad Brugge binnenvoeren. De geweldige, prachtlievende vorst had voor die
gelegenheid luisterrijke feesten verordend. Paleis en vorstenzalen niet alleen, maar
geheel de stad, straten en pleinen zouden met fantastische verkwisting aller kunsten,
van schildering en levende beelden, in ééne machtige pronkzaal herschapen worden.
Bij de maandenlange voorbereidingen, waartoe de kunstenaars van alle zijden des
lands, van Arras en Valenciennes tot de Noordergrens van Vlaanderen toe, werden
opgeroepen, verschijnt Hugo schuchter op den achtergrond. Zijn loon van 14 schelling
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per dag is veel geringer dan dat zijner stadgenooten, wier namen reeds lang vergeten
zijn en wij moeten aannemen, dat hij bij de decoratie der stad alleen ondergeschikten
arbeid zal verricht
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hebben. Weldra zou hij echter in de stad zijner inwoning eene eerste plaats in de
kunstwereld innemen, al werd hij kort na zijne werkzaamheid in Brugge, op den
5den Mei van hetzelfde jaar 1467 eerst als meester in het gilde van St. Lucas
opgenomen.

HUGO VAN DER GOES. DE ZONDEVAL (DIPTIEK STAATSMUSEUM TE WEENEN).

Een merkwaardige omstandigheid was het, dat een der schilders van Dietschen
stam, die met hem den roem der Nederlandsche kunst naar Italië zouden dragen, dat
Joost van Wassenhove, de latere hofschilder van hertog Federigo van Urbino, als
borg de mede-onderteekenaar was der akte, waarin de nieuwe meester zich verplichtte,
zijne bijdrage aan het gilde, zes pond en vier schelling, in den tijd van zes jaar te
zullen voldoen. Latere bescheiden geven ons de zekerheid, dat tusschen beiden een
vriendschappelijke verhouding bestaan heeft, die zich in samenwerking op kunstgebied
en in burgerlijke betrekkingen uitte; zelfs, als van Wassenhove over de bergen trok,
was het Van der Goes, die hem een gedeelte van het benoodigde reisgeld bezorgde.
Dra zou het vertrouwen der gildebroeders hem tot de hoogste posten in de
corporatie en daarmede in het bestuur der stad openen, van 1469 tot 1475 werd hij
eenmaal tot gezworene en driemaal tot deken van het gilde gekozen. In deze tijdspanne
ligt wel de vruchtbaarste periode van zijn kunstenaarsloopbaan.
Een waas van dichterlijke gevoelsstemming ligt over het eerste werk verbreid,
waarvan de oude schrijvers, van Vaernewijck, d'Heere en Van Mander berichten.
Het was een muurschildering ten huize van zekeren Jacob Weytens te Gent. Naar
hun getuigenis vrijdde Van der Goes de dochter van dezen Genter burger, die een
huis aan het ‘Muyder Brugsken’ bewoonde, schilderde hij met olieverf op een doek,
dat aan den schoorsteenwand bevestigd was, de geschiedenis van David en Abigael
en nam hij zijne bruid en zich zelf tot modellen voor de hoofdpersonen des Bijbelschen
verhaals (Koningen XXV).
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Het was een gaarne in de kunst afgebeelde voorstelling, de geschiedenis, hoe de
jonge David de ongelukkige vrouw des hardvochtigen Nabals tot zijne vrouw genomen
had. Bij den intocht van Philips den Goede, in het jaar 1458, was zij met groote
weelde van kleederen en sieraad in levend beeld voorgesteld. Ongelukkigerwijze is
de oorspronkelijke schilderij
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van Hugo verloren gegaan. Wij bezitten echter eenige kopieën, die met groote
waarschijnlijkheid naar het origineel genomen zijn en die ons eenig begrip van de
oorspronkelijke compositie van het befaamde werk geven.
De vertrouwbaarste der 7 à 8 kopieën, die nog bestaan, is die in het Musée du
Cinquantenaire te Brussel. Wij weten, dat deze altijd in Gent bewaard is gebleven
en eerst voor weinige jaren het Begijnhof aldaar voor het Brusselsche Museum
verwisselde.

HUGO VAN DER GOES. DE HEILIGE GENOVEVA (BUITENPANEEL DIPTIEK, STAATSMUSEUM TE WEENEN).

Al verraadt de kleederdracht der voorgestelde personen, dat de kopie vermoedelijk
eerst in de 16de eeuw vervaardigd werd, zoo geeft zij ons toch een inzicht in de
arbeidswijze des meesters, die, hier nog in het begin zijner ontwikkeling, toch reeds
naar die eigenaardige principes werkte, welke hij in zijn latere werken trouw bleef.
Zoo juist mogelijke wedergave der natuurlijke stoffage, schilderachtige verdeeling
der groepen in de ruimte, realistische opvatting in de uitbeelding der figuren en
plastisch doen uitkomen harer vormen, vooral echter een bijzonder perspectivistische
behandeling der bodemvlakte, welke door achter elkander opbouwen van verschillende
aardlagen aan het landschap een groote diepte geeft, - dat alles zijn eigenschappen,
die wij in de zeker echte werken van Hugo van der Goes later zullen terugvinden.
In deze Genter jaren moet tevens het ontstaan vallen van eenige nog bestaande
stukken, die de stijlkritiek hem met zekerheid heeft kunnen toewijzen en die vóór
zijn hoofdwerk, het Portinari-altaar van Florence, moeten voltooid zijn geworden.
Het eerste in de rij is het kleine diptiek in het hofmuseum te Weenen, waarop de
zondeval der eerste menschen, de beweening van den dooden Christus en, als grisaille
afsluitpaneel, de H. Genoveva afgebeeld zijn.
Dit kleine meesterwerk, dat bij allen schijn van primitieve uitvoering reeds de
kiemen der groote herlevingskunst in zich bevat, is uit de verzameling van aartshertog
Leopold Wilhelm van Habsburg in 1665 uit Brussel naar Weenen gekomen. Nadat
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men het verschillende oud-Nederlanders, als Van Eyck, Van der Weyden en Memling
toegeschreven had, werd van 1877 af de meening van Justi en Scheibler, dat Hugo
van der Goes de schepper van het werk was, overheerschend
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en de moderne kunstwetenschap heeft zich aan deze toeschrijving gehouden. Wanneer
men bij het werk van Hugo van der Goes van eenigen invloed van Jan van Eyck
spreken kan, dan zou alleen de frissche lenteweelde en kleurenharmonie, welke u
uit de beide hoofdvoorstellingen tegenstroomen, hierop wijzen. In de
paradijs-voorstelling gaat de behandeling van zijn landschap boven die van de
Aanbidding des Lams uit. Hier geen kompact samendringen der vegetatie, maar
wijde verdeeling der boomen in de opgaande ruimte, hier gaat reeds de hem eigene
coulissen-opbouw van het heuvelachtig terrein in schuine lijn opwaarts.
De figuren van Adam en Eva toonen in hunne natuurgetrouwe uitbeelding een
vooruitgang bij die, welke Jan van Eyck op de vleugels van zijn Aanbiddings-altaar
aanbracht. Nog was de tijd niet gekomen, dat de kunstenaar zijn levende wezens naar
de wetten der anatomie zoude weergeven. 't Was nog ervaringskunst, overlevering,
al had men zich in 't Noorden lang reeds vrij gemaakt van alle Byzantijnsche
canonsmaat. Al is Adams lichaamsbouw te slank gehouden, al moge Eva's hoofd te
groot zijn voor het fijne, gracile lijf, zoo mogen wij toch het eerste menschenpaar
van het Weener jeugdwerk des meesters reeds als de beste naaktschildering
beschouwen, die de vroeg-Nederlandsche kunst heeft voortgebracht. Vrij in hun
beweging, met vermijding van alle zwaarte, in natuurlijke pose staan zij onder den
levensboom. Het pakkendste moment in de figurenschildering is wel het contrast in
gevoelsstemming bij beide stamouders. Terwijl Adams blik in donkere peinzing de
diepte meet der rampzaligheid, waarin hij zijn geslacht zal neerstorten, gaat Eva in
vrouwelijk vluchtige gedachteloosheid, als spelend in onzondige naïeviteit den appel
plukken, die 't verderf bevat. Het verleidingsmonster, dat, de krallen om den boom
geslagen, zijne offers met nijdigen blik, bang afwachtend, aanziet, is in zijne
samenstelling van vrouwenkop, vischotterlijf, kikvorschenpooten en hagedissenstaart
een produkt, dat niet alleen der fantasie des schilders ontsprongen is. Met zekerheid
kunnen wij hier een direkte beïnvloeding der kunst door de mysteriespelen vaststellen,
waar naar oude beschrijvingen de duivel in dergelijke met dierenmotieven
samengeflanste gedaante optrad.
De beweenings-scène van het andere luikje geeft ons gelegenheid, het werk van
Hugo te vergelijken met de kruisafnemingen van Rogier van der Weyden. Al is het
groote werk van dezen in het Escuriaal een veel machtiger, decoratief grootscher
opgezette arbeid, die in alle bijzonderheden meer doorwerkt is, dan het kleine Weener
tafereel van Van der Goes, zoo getuigt dit laatste meer van de vooruitstrevende
beginselen zijns scheppers. In de eerste plaats blijkt dit uit de groepeering der figuren.
De schuin opgaande evenwijdige dubbele rij der handelende personen is wel een der
merkwaardigste wijzen, waarop figuren in de ruimte geplaatst kunnen worden, die
wij in de vroege Nederlandsche kunst ontmoeten. Door de schuine richting der
evenwijdige groepeering wordt de stijfheid in de samenstelling vermeden, terwijl
een mogelijk monotone indruk door het inlasschen van buiten de rijen staande
personen vermeden wordt. Zelfs in eene natuurgetrouwe uiting der tragische
gevoelsstemming bij de treurende omstanders overtreft Van der Goes zijnen
voorganger. De taal van oogen en handen, van houding en gebaar spreekt bij allen,
zij het ook in verschillenden trap van intensiteit, van diep bewogen zielesmart. Alleen
in zijne uitbeelding van menschentype en in zijne behandeling der bekleede figuur
beweegt de meester zich op den bodem der traditie. Het onbekleede lichaam van den
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gestorven Christus toont betere anatomische verhoudingen, als Rogier ooit zijnen
dooden Verlosser gaf, beter zelfs dan de Adams-figuur op den anderen vleugel.
Op de gebruikelijke manier van plastische imitatie is aan de buitenzijde van het
eene luik de H. Genoveva grauw in grauw ge-
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schilderd. De legende, die verhaalt, dat deze heilige in hare nachtwaken door den
duivel gekweld werd, komt tot uitdrukking in het kleine monster, dat de kaars poogt
uit te blazen. De licht- en schaduwwerking geeft met de aparte kopvorming dezer
figuur reeds een voorproef van hetgeen de kunstenaar in zijn hoofdwerk voor de
familie Portinari in zijn hel-donker-schildering en in het scheppen van zijne
eigenaardige ongekunstelde menschentypen eens zoude geven.

HUGO VAN DER GOES. DE AANBIDDING DER DRIE KONINGEN (KAISER FRIEDRICH-MUSEUM TE BERLIJN).

Tusschen dit werk van zoo geringe afmetingen en het grootsche stuk arbeid, dat
wij in chronologische volgorde nu ontmoeten, ligt een groote afstand, afstand van
tijd, afstand van kunnen.
Het kan niet anders, of veel, wat ons van 's meesters scheppingen verloren ging,
moet in den tusschentijd van het Weener diptiek en de groote Aanbidding van Berlijn
ontstaan zijn. Uit kritische beweegredenen toch moet deze aanbidding der drie
Koningen, die wij naar de plaats van haar eeuwenlang begraven zijn het
Monforte-altaar noemen, tusschen het zoo even beschreven werk en zijn groote
Portinari-Aanbidding ingelascht worden.
Hoe kwam de schilderij in Spanje?
Wij weten alleen, dat het altaarstuk in 1593 door den kardinaal van Sevilla, Rodrigo
di Castro-Lemos aan het toenmalige Jesuieten-college van Monforte testamentair
vermaakt werd, dat het sinds dien tijd, alle politieke verwikkelingen ten trots, altijd
daar gebleven was.
Dat het door Philips II of door een zijner kunstbegeerige trawanten naar Spanje
gebracht was met zoo veel andere meesterwerken, die door koop of roof daarheen
kwamen, mag wel met de grootste waarschijnlijkheid aangenomen worden, al bezitten
wij hieromtrent geen documentaire gegevens. Het feit, dat er eenige kopieën van
bestaan, die door schilders van boven de Pyreneeën, niet lang na het ontstaan van
het stuk gemaakt moeten zijn, bewijst, dat het niet voor Spanje geschilderd was, maar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

8

HUGO VAN DER GOES. AANBIDDING DER HERDERS (PORTINARI-ALTAAR. UFFIZI MUSEUM TE FLORENCE).
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geruimen tijd in de Noordelijke landen verbleef. Eerst in 1909 werd het buiten Spanje
meer bekend. Nadat de definitieve toeschrijving aan Van der Goes algemeene
instemming gevonden had, raakte de wedstrijd tusschen alle groote museums van
Europa gaande, wie het kostbare stuk in eigendom zou kunnen verkrijgen. Het gevolg
is bekend. Nationale trots, openlijke en geheime intriges, officieele tegenkanting der
regeering zelfs moesten voor de Duitsche grootmacht van het
Kaiser-Friedrich-museum zwichten. Naast het meesterwerk van Jan van Eyck neemt
het eene eereplaats in tusschen de schatten van vroeg-Nederlandsche kunst, waarop
die verzameling kan bogen.

HUGO VAN DER GOES. KOP VAN EEN DER HERDERS UIT HET PORTINARI-ALTAAR.

Van het oorspronkelijke triptiek is alleen het middelpaneel overgebleven. De beide
vleugels, die in een inventaris van 't begin der 19de eeuw nog als voorhanden werden
aangegeven, zijn verdwenen; de haken aan beide zijden der lijst zijn er nog de getuigen
van. Zelfs het nog bestaande gedeelte bleef niet ongeschonden, - een opzetstuk in 't
midden, dat in de schildering doorging, was eveneens verwijderd.
Met het Portinari-altaar is deze groote schildering wel het meest beduidende, ons
bekende werk van Van der Goes. Hoe verschillend ook van gene, is zij toch ook
daaraan verwant. In hare kleurrijke verschijning is zij echter veel levendiger en
sprekender. In schittering der verven en in prachtschakeering der uiterst warme tinten
overtreft de meester hier zelfs verre, niet alleen zijne eigene werken, maar zelfs die
van Jan van Eyck. Zooals het Monforte-altaar thans naast de Genter vleugels in het
Kaiser-Friedrich-museum is opgesteld, biedt het de beste gelegenheid tot vergelijkende
studie en komt men weldra tot de conclusie, dat zelfs de zoo schitterende kleuren
van de Aanbidding des Lams tegenover die van het werk van Van der Goes schijnen
te verbleeken.
Wijst de kleurenrijkdom nog op een vroegeren tijd van ontstaan, zoo leidt ons de
ruimteverdeeling, de groepeeringswijze in driehoekslijnen en vooral de behandeling
van het landschap reeds tot de manier, die hij als zijn hoogste eigenaardigheid in zijn
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Florentijner hoofdwerk zou ontvouwen. Nog zijn de personen der handeling niet die
origineele volkstypen, zooals daar, nog zijn zij met hun fijne gezichtsvorming de
getuigen, dat de schilder nog niet tot zijne volle realistische kracht gekomen is. Maar
toch zijn ze alle uit het leven genomen, zoowel de koningen, die adel en burgerstand
vertegenwoordigen, als de omstaanders, die verraden, dat de naaste omgeving des
kunstenaars als model gediend heeft.
Het Portinari-altaar is het meesterwerk
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van Hugo van der Goes, het is het eenige voortbrengsel van zijn penseel, dat wij
hem, naar getuigenis van Vasari, met volkomen zekerheid kunnen toeschrijven en
dat de grondslag geworden is, waarop de critische reconstructie van zijn werk, in
zooverre het tot heden toe mogelijk is, kan worden opgebouwd.
Het hoofd der familie, die het werk van Van der Goes in opdracht gaf, was de zeer
aanzienlijke Florentijnsche patriciër, Tommaso Portinari, die als handelsagent der
Medici in Brugge leefde.
Hij was een groot bewonderaar en beschermer der Nederlandsche kunst, getuige
de vele schilderwerken, die hij hier liet uitvoeren en die zijn naam met die der grootste
meesters en niet het minst met dien van Hugo van der Goes zoude verbinden.
De groote triptiek was bestemd voor de kerk van het hospitaal Santa Maria Nuova
te Florence, waarvan de familie Portinari stichters en beschermheeren waren.
Tot het einde der vorige eeuw bleef het schilderstuk vrijwel in zijne oorspronkelijke
omgeving, totdat het in 't bezit van den Italiaanschen staat overging en sindsdien, als
een der kostbaarste prachtstukken van het beroemde kunstpaleis, zijn plaats in het
Uffizi-museum gevonden heeft.
Uit de aanteekeningen der familie-registers in de Florentijnsche archieven over
de personen, die op de zijvleugels voorkomen, kunnen wij met de grootste
waarschijnlijkheid, met het oog tevens op de levensomstandigheden des schilders,
het jaar 1475, uiterlijk begin 1476 vaststellen als den tijd, waarin de schilderij
ontstond.
Reeds bij 't eerste beschouwen komt ons een zijnen vroegeren werken vreemde
toon tegemoet: een koele, harde tint, ruwe, verweerde, hoekige gelaatsvormen, maar
ook volkomen meesterschap in het overwinnen der technische moeilijkheden, van
perspektief- en ruimte-behandeling, eene navolging en ontleding der natuur tot in de
kleinste bijzonderheden toe.
Al is het schema der groepenbehandeling in het middelstuk niet geheel en al
oorspronkelijk, zoo is de indruk, dat men hier voor eene nieuwe kunst staat, zoo
sterk, dat men het geen wonder meer acht, dat het werk bij zijn verschijnen in het
kunstcentrum des Italiaanschen quattrocento als eene nieuwe openbaring werd en
verscheidene kunstenaars, zooals Piero di Cosimo, Domenico Ghirlandaio er toe
bracht, die vreemde kunst, zij het ook in hun eigen Zuidelijk idioom, na te volgen.
Hoe hooger Van der Goes in zijne kunst steeg, des te meer voelde hij den drang,
zuiver nationaal te zijn in zijne uitingen. Hier is een Noordelijke atmosfeer, hier is
de herfstboom, zooals hij met zijn kale takken aan den boord der landwegen staat,
hier de huizen met hunne trapgevels, de sloten met hunne tinnen. Maar meer nog,
hij heeft hier de kinderen van zijn land in het heiligdom der kunst overgeplaatst,
zooals hij ze zag met hunne verweerde trekken, in hun rusteloozen arbeid, in hun
dagelijkschen harden strijd met den bodem, waarop zij woonden, het matige, stoere,
oprechte geslacht van Vlaanderen.
Maria, de vrouw des volks, Joseph en de prachtige herders vooral met hunne
karakterkoppen, reine vertegenwoordigers der landelijke bevolking, de engelen zelfs
boeren- en burgerdochters, gelijk zij in lithurgische gewaden bij hunne mysterie-spelen
optraden. In deze gewaden en verdere uitrusting der aanbiddende en lofprijzende
geesten vonden fantasie en werkelijkheidszin een dankbaar aanknoopingspunt. Waar
de kleedermodellen zeker der kerk ontnomen zijn, vindt hij alle kleuren, die de
vederpracht van pauw en fazant hem bieden kunnen, om zijn tafereel te verlevendigen.
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Van hoeveel zorg en liefde getuigt bovendien de stoffage, zooals ze op den
voorgrond is aangebracht: die blauwe en witte iris, de vuurroode lelie, de klokjes
van akelei en viooltjes, in waterglas en albarello en over den grond heen, de bundel
tarwestroo, - en alles met zulke nauwgezetheid en natuurtrouw geschilderd. Naast
de koene kleur-
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HUGO VAN DER GOES. TOMMASO PORTINARI MET TWEE ZONEN EN DE H.H. THOMAS EN ANTONIUS.
LINKERVLEUGEL VAN HET PORTINARI-ALTAAR. UFFIZI-MUSEUM TE FLORENCE.
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schakeering, die geen moderne hem verbeteren zou, de juistheid des détailkunstenaars,
die Van der Goes in zijn breed opgezette Portinari-altaar tevens tot den vader der
groote Nederlandsche stilleven-schilders stempelt. De zijvleugels doen in
belangrijkheid niet voor de hoofdvoorstelling onder. Hier staan de portretten der
stichter-familie in het centrum der compositie, - links Tommaso, het familie-hoofd
met zijn twee knapen Antonio en Pigello, rechts zijne echtgenoote, Maria Baroncelli
met haar vijfjarig dochtertje Maria. Allen zijn in hun staatsiekleederen geschilderd.
Waar de man, die met koningen verkeerde en met vorstelijken praal de eer zijner
machtige principalen hoog hield, hier met deftige waardigheid in houding en kleeding
verschijnt, daar is zijne echtgenoote wel de vroeg afgeleefde vrouw, de zuidelijke
plant in ruwen noorderbodem wegkwijnend. De kinderbeeltenissen geven het best
getuigenis van Hugo's hooge kunst, - terwijl het dochtertje al met zekere moederlijke
bezorgdheid naar hare jongere broertjes aan de andere zijde blikt, schijnen deze in
al de naïeve onbeholpenheid van hun kinderlijk bestaan op het paneel gebracht.

HUGO VAN DER GOES. MARIA PORTINARI MET DOCHTERTJE EN DE H.H. MAGDALENA EN MARGARETHA
RECHTERVLEUGEL VAN HET PORTINARI-ALTAAR. UFFIZI-MUSEUM, FLORENCE.

Met Jan van Eycks kanunnik van der Paele en diens echtpaar Arnolfini zijn deze
Portinari-portretten ontwijfelbaar de hoogststaande voortbrengselen op dit gebied in
de geheele 15e eeuwsche kunst der Nederlanden. Zij voeren echter
merkwaardigerwijze in opbouw der groepeering meer in de richting, welke de jonge
Holbein 50 jaar later in het familieportret van burgemeester Meyer zou ontwikkelen,
dan wel naar die portretkunst, in welke Jan van Scorel en de hem volgende schilders
van corporatie-stukken den grondslag zouden leggen der groote Nederlandsche
groepenschildering.
Naar het gebruik des tijds zijn de familieleden vergezeld van hunne
beschermheiligen, die als reuzengestalten achter hen oprijzen.
In de lichaamsafmetingen alleen is de toon der bovenmenschlijkheid gelegd; geen
zweem van sentimentaliteit of ideale vormen in hun harde trekken, - machtige figuren,
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die in hun indrukwekkende energie als een voorspel zijn der Evangelisten, welke
Dürer eens voor het Raadhuis zijner vaderstad zou schilderen.
(Slot volgt.)
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AFB.

1. BONT (a, b, c, e) EN ZWART (d, f) CHIMU-AARDEWERK.

Oud-Peruaansch aardewerk in 's Rijks Ethnographisch Museum
door dr. J.P.B. de Josselin de Jong.
III.
Het bovennatuurlijke in de keramiek. Schilderingen. Besluit.
In ons tweede artikel (Mei-aflevering 1918) behandelden wij enkele merkwaardige
typen van Chimu-keramiek en wel voornamelijk portret- of beeldvazen van menschen
en dieren. Meestal had het lichaam van de vaas zelf, of althans een gedeelte daarvan,
den vorm van de voor te stellen figuur; in één geval vonden wij deze in relief
weergegeven. Wellicht is die relief-versiering als een overgangsvorm te beschouwen
tusschen de uitsluitend geschilderde (afb. 5, 9) en de echt sculpturale ornamentiek,
waarbij wij echter wel moeten bedenken, dat de archaeologische gegevens zelve ons
totnogtoe niets omtrent den ontwikkelingsgang dezer aardewerk-ornamentiek hebben
geleerd. Immers naar de resultaten der opgravingen te oordeelen (zie eerste artikel),
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komen de beschilderde en de sculpturale vazen gelijktijdig in dezelfde streken voor
en behooren beide typen tot het oudste aardewerk, dat ons uit het Peruaansche
kustgebied bekend is.

AFB.

2. BONT EN ZWART CHIMU-AARDEWERK.

Zooals de lezer zich zal herinneren, hadden wij reeds in ons vorig opstel meer dan
eens gelegenheid er op te wijzen, dat het feitelijk ondoenlijk is een scherpe grenslijn
te trekken tusschen de realistische weergave der werkelijkheid en de, ongetwijfeld
eveneens als realistisch gedachte, afbeelding van het bovennatuurlijke. Dit behoeft
ons trouwens volstrekt niet te verwonderen: al wat wij van den beschavings-toestand
der oude Peruanen weten toch wijst er op, dat zij geenszins nog het stadium bereikt
hadden, waarin men zich de afscheiding tusschen deze beide werelden bewust gaat
worden. Wanneer zij zich bijvoorbeeld een bepaalde godheid in de gestalte van een
bepaalde soort aap dachten, dan bracht dit geloof noodwendig mee, dat ook alle
aardsche vertegenwoordigers dezer apensoort iets bovennatuurlijks voor hen hadden,
ook al behandelden zij deze dieren overigens precies als alle andere apen. Vinden
wij nu zulk een aap in het aardewerk voorgesteld, dan spreekt het van zelf, dat wij
dikwijls niet zullen kunnen uitmaken wat de kunstenaar nu eigenlijk op het oog heeft
gehad: de godheid of de aap; en zelfs indien wij reden meenen te hebben om aan te
nemen, dat het hem enkel en alleen te doen is geweest om een natuurgetrouwe
afbeelding van het dier te geven, ook dan nog blijft de mogelijkheid bestaan, dat het
bovennatuurlijke element, dat nu eenmaal onafscheidelijk aan zijn voorstelling van
dit dier verbonden was, in meerdere of mindere mate zijn weergave heeft
geïnfluenceerd. Nu zijn zulke twijfelachtige gevallen betrekkelijk zeldzaam, daar
het bovennatuurlijke gewoonlijk wel aan een of andere afwijking van het normale
herkenbaar is, maar toch blijft deze vermenging van mythe en werkelijkheid, vooral
wanneer men dit aardewerk niet alleen van een artistiek, maar vooral van een
ethnologisch standpunt bestudeert, een factor van niet te onderschatten beteekenis.
Dat de Oud-Peruaansche kunst, en in 't bijzonder de keramiek, veel sterker onder
den invloed van allerlei magisch-religieuze voorstellingen moet hebben gestaan dan
men op het eerste gezicht zou meenen, blijkt ons, ook afgezien van
algemeen-ethnologische overwegingen, ten duidelijkste uit het weinige, wat wij
omtrent die voorstellingen zelve in den loop der eeuwen te weten zijn gekomen. Het
is dan ook wel de moeite waard daar even bij stil te staan.
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Onder de vele groepen van voorstellingen, die, elkaar doorkruisend en verdringend,
het religieuze leven der oude Peruanen tot een grootendeels nog onopgelost raadsel
hebben gemaakt, zijn er twee, die telkens weer met bijzondere duidelijkheid op den
voorgrond treden: het ‘totemisme’ en het ‘huaca’-geloof, beide trouwens ook van
elders bekend, hoewel verre van verklaard.
Wat nu in de eerste plaats het Peruaansche
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t o t e m i s m e betreft, dient vermeld, dat de verschillende stammen, die tezamen de
bevolking van het historische Inka-rijk vormden, elk op zichzelf weer uit een aantal
op bloedverwantschap gebaseerde dorpsgemeenten bestonden. Deze aloude
organisatie, die ook onder de Inka-heerschappij in hoofdzaak bleef voortbestaan,
vinden wij in het religieuze leven weerspiegeld door het t o t e m i s m e . Iedere
dorpsgemeente droeg den naam van een of ander wezen of ding, veelal een dier, dat
als de gemeenschappelijke stamvader-beschermer gold en als zoodanig ook vereerd
werd. Ook bij de grootere groepen - stammen e.d. - schijnt de vereering van zulk een
mystieken stamvaderbeschermer in zwang te zijn geweest, al berustte de vereeniging
van verscheidene dorps-gemeenten tot één stam niet op bloedverwantschap. Zoo
wordt van de Chimu's aan de kust verhaald, dat zij de zee (‘Moeder Zee’) vereerden,
en wist men van de eveneens aan de kust gevestigde, Chanca's te vertellen, dat zij
in verscheidene t o t e m i s t i s c h e groepen verdeeld waren, zooals de groep van het
meer, die van den berg e.a. In weer andere deelen van het rijk vinden wij als t o t e m s
puma's, honden, lama's, gieren, uilen, slangen, krabben, kreeften en nog verscheidene
andere dieren en dingen uit de natuur. Ook het geslacht, de c l a n der Inka's week in
dit opzicht niet van de hen omringende groepen af: hun t o t e m was de zon. En deze
t o t e m i s t i s c h e zonvereering van de Inka-c l a n is later de officieele godsdienst
van het Inka-r i j k geworden.

AFB.

3. BONT CHIMU-AARDEWERK.

Behalve dit plaatselijke t o t e m i s m e echter, dat, naast den zonnedienst, op allerlei
plaatsen in zwang bleef, kende het volk nog tal van andere wezens en dingen waaraan
het een zekere macht toeschreef en die dan ook tot op zekere hoogte vereerd werden,
of althans in het religieuze leven een zekere rol speelden. De algemeene naam voor
zulke ‘machtige’ dingen was h u a c a , een term, die ons weliswaar niets zegt, maar
dien wij toch noemen, omdat men hem in verschillende werken over het oude Peru
in verschillende beteekenissen gebruikt vindt. H u a c a waren alle dingen, waarvoor
men bang was, waaraan men de macht toekende om de menschheid in 't algemeen
of een bepaald persoon in 't bijzonder kwaad of goed te doen. Ook de t o t e m was,
zooals van zelf spreekt een h u a c a en het is dikwijls niet uit te maken of wij in een
bepaald geval met een t o t e m -h u a c a of met een andere h u a c a te doen hebben.
Wanneer men nu - om tot onze vazen terug te keeren - bedenkt, dat de oude
Peruanen zoo ongeveer alles wat zij zagen, dachten, voelden in hun aardewerk
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plachten weer te geven, en men daarbij in aanmerking neemt, dat ieder levend wezen
(ook een mensch, bijv. wanneer hij opvallende lichamelijke of geestelijke afwijkingen
vertoonde) en ieder ding voor een bepaalde groep of een bepaald individu een h u a c a
kon zijn, dan moet men wel tot het besluit komen,
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dat de beteekenis van het magisch-religieuze element in deze kunst moeilijk overschat
kan worden. Maar nog iets anders vloeit uit deze overwegingen voort: indien de
magisch-religieuze voorstellingen zelve reeds onmogelijk in scherp omlijnde
categorieën kunnen worden ingedeeld, hoeveel meer moet dit dan het geval zijn met
de tallooze keramische producten, waarin zij tot uiting komen! Nemen wij als
voorbeeld de met maiskolven behangen figuur van afb. 1a. Dat de mais als
voornaamste landbouwproduct en onmisbaar voedingsmiddel in hoog aanzien stond,
ja op vele plaatsen geregeld vereerd werd, is een bekend en volkomen begrijpelijk
verschijnsel. Maar deze vereering kan, al naar het plaatselijke gebruik, de mythische
traditie van c l a n of stam, een zeer verschillend karakter dragen.

AFB.

4. BONT CHIMU-AARDEWERK. VRUCHTEN.

In de eerste plaats kan het gewas als de mystieke stamvader van een c l a n worden
beschouwd, een opvatting, die ook ongetwijfeld, en vermoedelijk op meer dan ééne
plaats in zwang was. Daarnaast echter werd de mais, ook door groepen, die er andere
t o t e m s op na hielden, als een met bovennatuurlijke eigenschappen begaafd wezen
beschouwd, welke voorstelling dan niet zoozeer iedere maisplant of iedere maiskolf
op zichzelf, als wel de soort in haar geheel betrof, d.w.z. de ‘mais-ziel’ of wellicht
de mystieke stammoeder (in zulke gevallen spreekt men liever van ‘moeder’ dan van
‘vader’) van alle maisplanten, de m a i s - t o t e m . Welke van deze voorstellingen nu
in de genoemde figuur belichaamd is, valt niet met zekerheid te zeggen: het
half-menschelijke gezicht zou aan een c l a n -t o t e m kunnen doen denken, maar
daar staat tegenover, dat ook dierfiguren, vogels bijv., dikwijls met maiskolven
getooid zijn. Waarschijnlijker is, dat zulke m a i s -h u a c a ' s , zooals men ze veilig
kan noemen, plaatselijke, soms zelfs individueele, voorstellingen aangaande de z i e l
of de t o t e m van de mais belichamen: dit wordt trouwens bevestigd door zekere
oude berichten, volgens welke ieder Peruaansch huishouden een ‘mais-moeder’
bezat, veelal bestaande in een vaas in den vorm van een maiskolf of een met
maiskolven versierde menschelijke of dierlijke figuur, die men aanbad en met offers
vereerde. Als wij deze mededeeling mogen gelooven, dan wordt 't zeer waarschijnlijk,
dat ook eenvoudige vruchtvormige vazen, als die van afb. 4 niet uitsluitend als
staaltjes van realistische plastiek zijn te beschouwen. Nu kunnen wij in zulke gevallen,
vooral met behulp van oude Spaansche berichten, de betrokken voorstellingen althans
eenigszins benaderen, doordat zulke vruchtfiguren gewoonlijk wel zijn thuis te
brengen. Anders wordt het, wanneer wij met half-menschelijke of half-dierlijke
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gedrochten te doen krijgen, waaromtrent de totnogtoe bekend geworden inheemsche
mythen ons geen uitsluitsel geven; in dat geval hebben wij geen enkel
aanknoopingspunt en kan er dus van ‘verklaren’ geen sprake zijn. Zoo kunnen wij
van geen der figuren van afb. 1 en 2 meer zeggen, dan dat zij ongetwijfeld een
mythischen achtergrond hebben, iets wat niemand ons zal betwisten. Waarom de
menschelijke gezichten van zulke figuren haast altijd slag-
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tanden hebben (afb. 1), wat de overige attributen (verschillende soorten van sieraden
enz.) dier persoonlijkheden aanduiden - daar weten wij feitelijk niets van. Natuurlijk
kunnen algemeen-ethnologische overwegingen ons wel tot een zeker vermoeden
aangaande de beteekenis van een en ander brengen, maar tot zekerheid geraken wij
langs dezen weg nooit.

AFB.

5. OUD-CHIMU. TRUJILLO.

Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte van de geschilderde, ten deele ook in relief
aangebrachte, versieringen, die eveneens zoo rijkelijk in het oude Chimu-aardewerk
vertegenwoordigd zijn. Tot op zekere hoogte, want in deze ornamentiek maken wij
kennis met een nieuw element, de tot onherkenbaar wordens toe gestyleerde plantof dierfiguur, die somtijds wellicht tot zuiver ornament geworden is. Naar alle
waarschijnlijkheid behooren hiertoe niet alleen alle ‘geometrische’ figuren, zooals
spiralen, maeanders, driehoeken, trappen e.d.m., maar ook de tallooze vreemdsoortige
ornamenten, die de veelal onverklaarde tafereelen uit het dagelijksch leven en uit de
mythologie nog ingewikkelder en grilliger maken. Zoo schijnen de meeste
geometrische ornamenten zich uit oorspronkelijke visch- en inktvischfiguren te
hebben ontwikkeld. Vooral dit laatste dier, of liever zijn vangarmen, spelen een
belangrijke rol in de Oudperuaansche ornamentiek, terwijl ook de zeesterfiguur (afb.
8a) vermoedelijk veel tot de wording van sommige veelvuldig voorkomende
geometrische ornamenten heeft bijgedragen. De eerste schrede op den weg van den
realistischen vangarm tot het conventioneele ornament bestaat hierin, dat de arm zelf
als een spiraal wordt weergegeven, terwijl de zuignappen vertegenwoordigd zijn
door driehoeken (afb. 5g). Dat wij

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

18
ons dezen overgang inderdaad zoo moeten denken, laat zich aan ons eigen materiaal
niet zoo heel duidelijk demonstreeren, daar realistische inktvisch- of vangarmfiguren
niet in onze verzameling voorkomen. Ook zonder afdoende bewijzen echter zal de
lezer zich deze ontwikkeling gemakkelijk kunnen voorstellen. Uit deze conventioneele
vangarmfiguur nu laten zich reeds dadelijk drie verschillende geometrische
ornamenten afleiden: de spiraal, de driehoek en de trap en het ligt voor de hand, dat
de ontwikkeling niet op dit punt is blijven staan, maar dat de drie genoemde figuren
ook afzonderlijk of in gedeeltelijke combinatie op het aardewerk voorkomen. Dit is
dan ook inderdaad het geval. Op afb. 11b zien wij spiralen gecombineerd met trappen,
maar in tegenstelling tot de eigenlijke vangarmfiguur (afb. 5g) hebben deze spiralen
de trap aan de buiten- in plaats van aan de binnenzijde. Afb. 5e toont ons een vaas,
die nagenoeg geheel met losse driehoeken en trappen beschilderd is; hier is niets
meer wat ons aan een inktvischarm herinnert, en als wij de tusschenvormen 11b en
5g niet kenden, zou er niet de minste reden zijn om deze geometrische ornamenten
met voorbeelden uit de levende natuur in verband te brengen. Dichter bij het prototype
staan nog de figuren op het middengedeelte van afb. 11b: hierin zien wij de spiralen
tot rechthoekige, twee aan twee verbonden haken geworden, zonder dat evenwel het
verband met de trapfiguur verbroken is. Wellicht staan deze dubbele haakfiguren in
direct verband met den maeander, die eveneens tot de allergewoonste ornamenten
der Oudperuaansche keramiek behoort. Op afb. 5a vinden wij het vangarm-motief
eveneens terug, maar hier zijn de uiteinden met vogelkoppen versierd: ook dit is een
veel voorkomend ornament.

AFB.

6. TEEKENING VOORKOMEND OP 9 C.

AFB.

7. BONT CHIMU-AARDEWERK. RELIEF.

Niet minder duidelijk is de afkomst van de relief-versiering op afb. 11a. Uit andere,
blijkbaar nauw verwante, maar in mindere mate gestyleerde ornamenten blijkt ten
duidelijkste, dat wij hier met vischfiguren te doen hebben. Op de afgebeelde vaas
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zijn deze figuren reeds vrijwel tot zuiver geometrische ornamenten geworden en na
hetgeen wij van het vangarm-motief hebben gezien, kunnen wij ons gemakkelijk
voorstellen, dat bij een iets verder gevorderde styleering het natuurlijke prototype in
't geheel niet meer herkenbaar zal zijn.
Behalve de fauna vinden wij ook het plantenrijk, de levenlooze natuur en de
stoffelijke
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beschaving in de conventioneele ornamentiek vertegenwoordigd, al hebben
ongetwijfeld verreweg de meeste ornamenten zich uit oorspronkelijke dierfiguren
ontwikkeld. Zoo kunnen wij door vergelijking gemakkelijk vaststellen, dat de
figuurtjes waarmee de tuit van afb. 9f bezet is, boonen voorstellen en dat wij in de
eigenaardige ornamentenrij, die het bovenste buikgedeelte van afb. 5e versiert,
combinaties van knots en schild hebben te zien. Beide ornamenten zijn zeer gewoon:
boonfiguren vindt men, hetzij in regelmatige groepen gerangschikt, hetzij op de
meest grillige wijze tusschen en in de overige figuren uitgezaaid, op tal van vazen
terug en van een der Leidsche exemplaren bestaat de eenige versiering in rijen knotsen,
die op de hier afgebeelde wijze gecombineerd zijn met afwisselend ronde en vierkante
schilden.

AFB.

10. TEEKENING VOORKOMEND OP 5d.

AFB.

8. BONT CHIMU-AARDEWERK. ZEESTER EN KREEFT.

Het behoeft geen betoog, dat dergelijke gegevens betreffende de ontwikkeling der
conventioneele ornamentiek in het oude Peru uit een algemeen ethnologisch en
kunsthistorisch oogpunt van zeer veel belang zijn, al bevestigen zij dan ook slechts
wat wij elders even duidelijk kunnen waarnemen: dat de realistische afbeelding
dikwijls geleidelijk overgaat in een conventioneel ornament, dat zich op zijn beurt
weer in verscheidene afzonderlijke versieringsmotieven oplost.
Veel belangrijker uit een ethnographisch oogpunt daartegenover zijn de
schilderingen waarin de kunstenaar bepaalde persoonlijkheden, en godsdienstige
plechtigheden of tooneelen uit het dagelijksch leven heeft willen weergeven. Het ligt
voor de hand, dat die geschilderde afbeeldingen, vooral wanneer het uitgewerkte
tafereelen zijn, ons veel meer bijzonderheden zullen doen kennen en in het algemeen
veel duidelijker kunnen zijn dan bij een grootendeels plastische weergave mogelijk
zou wezen. Wat den rijkdom aan details betreft, wordt deze verwachting ook inderdaad
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niet teleurgesteld, maar wat de duidelijkheid aangaat, blijken deze details ons veelal
maar weinig verder te brengen. Ook in deze schilderingen toch blijken - (van een
Europeesch standpunt beschouwd) - waarheid en fantasie weer zoo innig met elkaar
verbonden te zijn, dat onze gebrekkige kennis van het geestelijk leven der oude
Peruanen ons ook hier weer telkens in den steek laat. Niet alleen van de afbeeldingen
van mythi-
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sche of half-mythische dieren of andere persoonlijkheden (zie afb. 5 b, c, f; afb. 9 a,
b, d, e), maar ook van de fraai gepenseelde tafereelen (zie afb. 5 d en 10; afb. 9 c en
6; afb. 9 f en 12) blijkt ons de juiste beteekenis geheel of ten deele verborgen. Dit
neemt echter niet weg, dat vooral de laatstgenoemde afbeeldingen onze aandacht
alleszins waard zijn. De teekening op vaas 5 d (afzonderlijk weergegeven door
afbeelding 10) stelt ongetwijfeld een jachttafereel voor. Beide jagers zijn in vol
ornaat. Behalve een rijk versierden hoofdtooi dragen zij neus- en oorschijven en
waarschijnlijk ook maskers. Zij zijn gewapend met pijlen en speer- of pijlwerpers
(smalle planken met een haakvormig uitsteeksel aan een der uiteinden) en een hunner
heeft bovendien nog een knots bij zich. Naar alle waarschijnlijkheid hebben wij hier
meer bepaaldelijk met een drijfjacht-tooneel te doen: de opgejaagde herten komen
vermoeid, maar nog ongedeerd, aangeloopen en de beide heeren in gala behooren
tot degenen, wier taak het is de uitgeputte dieren af te maken. Dat wij ons de situatie
inderdaad zoo moeten denken, blijkt uit allerlei details. Het achterste hert, dat den
voorsten jager reeds voorbij is en door diens collega wordt opgewacht, is blijkbaar
eenmaal getroffen, terwijl het voorste slachtoffer, dat beide jagers achter zich heeft
gelaten, twee pijlen in het lichaam heeft. Bovendien weten wij, dat bij zulke
drijfjachten het eigenlijke werk, het opjagen, door het mindere volk werd gedaan,
dat daartoe werd gecommandeerd, terwijl het slotbedrijf, het neerschieten van het
opgedreven wild, uitsluitend door de aanzienlijke genoodigden werd verricht. Het
zal dus wel niet gewaagd zijn om in de beide hier afgebeelde personages met hun
omslachtigen en waarschijnlijk ceremonieelen opschik zulke adellijke jachtvrienden
van een of anderen Chimu-potentaat te vermoeden. Veel minder duidelijk is het
tafereel, dat wij op vaas 9c vinden (afzonderlijke afbeelding 6). Wel kunnen wij
veilig aannemen, dat het een of andere ceremonie voorstelt, maar daarmee is onze
kennis dan ook uitgeput. Het ceremonieele karakter van de voorstelling blijkt in de
eerste plaats uit de eigenaardige kleedij der personen. Uit hun vogelmaskers en andere
attributen, zooals de aan hun kleeding bevestigde vleugels, mogen wij de
gevolgtrekking maken, dat zij een of andere ritueele handeling verrichten waarschijnlijk een dans - die in eenigerlei verband staat met vogels. Ongetwijfeld
stellen de gemaskerden zelf vogels voor, maar daarmee is nog niets verklaard en uit
de verdere onderdeelen der voorstelling worden wij evenmin iets wijzer. Wat
bijvoorbeeld de anthropomorfe vogelfiguur op den achtergrond (of in de lucht
zwevende?) te beteekenen heeft, kunnen wij zelfs niet bij benadering gissen. Op
zichzelf beschouwd, laten de details overigens niets aan duidelijkheid te wenschen
over: de schilden, het eene rond, het andere rechthoekig, de lange, van onderen
blijkbaar scherp gepunte knodsen, de hoofdbedekking en verdere kleeding vertoonen
geenerlei afwijking van de bekende typen. Opmerkelijk is nog de wijze waarop het
anthropomorfe karakter der vogelfiguur is aangegeven: het eenige menschelijke aan
het dier zijn de armen en beenen, die, zooals dat op profielteekeningen gebruikelijk
is, vertegenwoordigd zijn door één arm en één been. Een meer dan gewone moeite
heeft zich de teekenaar van het zoo juist besproken jachttafereel (afb. 10) in dit
opzicht getroost: zijn herten toch hebben beide hun twee voorpooten, de
linkerachterpooten alleen zijn weggelaten.
Een hoogst merkwaardig tafereel vinden wij op vaas 9 f (afzonderlijk afb. 12).
Wij zien hier twee personen, die, op biezenvlotten gezeten, bezig zijn watermonsters
te verschalken. De visschers zelf vertoonen niet zoo heel veel raadselachtigs: afgezien
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van hunne zonderlinge gezichten (of maskers) en de eigenaardige figuur, die beiden
op de borst hebben, zouden zij voor gewone stervelingen kunnen doorgaan. De rest
van de voorstelling daarentegen vertoont een on-
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miskenbaar mythisch karakter. Niet alleen de gevangen visschen en het nog in vrijheid
rondzwemmende gedrocht links, maar ook de biezenvlotten, ja zelfs de vangsnoeren
zijn als half-menschelijke monsters voorgesteld, die ongetwijfeld niet als producten
eener individueele kunstenaarsfantasie, maar als bepaalde, naar Oudperuaansche
opvatting werkelijk bestaande, mythische persoonlijkheden zijn op te vatten. Op tal
van vazen toch vinden wij precies dezelfde wezens, veelal ook als onderdeelen van
hetzelfde tafereel, tot in de kleinste bijzonderheden terug; iets wat ondenkbaar zou
zijn als iedere kunstenaar er maar op los had gefantaseerd. Wat hij weergaf, waren
geijkte voorstellingen, waarmee hij zich geen vrijheden veroorloofde. En dat is
volkomen begrijpelijk. Immers voor den kunstenaar van dit beschavingsniveau bestaat
er tusschen het afgebeelde en de afbeelding een innige betrekking, een soort mystieke
identiteit waarmee, vooral wanneer er van iets bovennatuurlijks sprake is, niet te
spotten valt.

AFB.

9. OUD-CHIMU. FRUJILLO.

Het voorafgaande zal, naar wij hopen, voldoende zijn geweest om den lezer een
niet al te oppervlakkigen indruk te geven van de belangrijkste typen van
Chimu-keramiek. In meer dan één opzicht behoort dit aardewerk tot het
allermerkwaardigste, wat de Oudperuaansche maatschappij ons heeft nagelaten;
merkwaardig niet alleen als product eener lang verdwenen techniek, eener sinds vele
eeuwen uitgebloeide kunst, maar vooral ook als betrouwbaar getuigenis eener
overoude beschaving. Immers, al wat dit volk zag, al wat het voelde en dacht, is ons,
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dank zij dit aardewerk, in beeld en teekening bewaard gebleven: een oorkonde van
onvergankelijke waarde! Wel zal het nog heel wat jaren duren voor wij die oorkonde
in haar geheel kunnen lezen, ja, valt het zelfs te betwijfelen, of wij het ooit zoover
zullen brengen, maar w a t wij ervan zullen ontcijferen, zal de moeite van het
voorafgegane onderzoek rijkelijk loonen.

AFB.

11. BONT CHIMU-AARDEWERK. VISCH- EN VANGARM-MOTIEVEN.

Een reusachtig arbeidsveld ligt hier nog open. Heel de uitgebreide bronnenliteratuur
over het Oude Peru zal kritisch bewerkt, al het totnogtoe gevonden aardewerk
vergeleken en bestudeerd moeten worden. Eerst als dit voorbereidende werk achter
den rug is, zal men aan de laatste en moeilijkste phase van het onderzoek kunnen
beginnen: de vergelijkende studie van beide groepen van gegevens tezamen ter
wederkeerige opheldering, een studie, die, afgezien van allerlei andere belemmerende
omstandigheden, in de eerste en voornaamste plaats bemoeilijkt zal worden door het
thans niet meer te loochenen feit, dat de toestanden, die wij - bij benadering en
fragmentarisch - uit de bronnenliteratuur leeren kennen, in 't algemeen veel jonger
zijn dan de eigenaardige maatschappij waarvan de Chimukeramiek ons zulk een
kleurrijk beeld heeft bewaard. Die bronnen toch berusten uitsluitend op de
mededeelingen van, hetzij inheemsche, hetzij Spaansche, tijdgenooten der laatste
Inka-vorsten; alles wat zij ons van oudere tijden vertellen berust dus op traditie, een
traditie waarin, zooals gewoonlijk, de historische kern uiterst moeilijk is terug te
vinden. En aangezien nu, zooals wij vroeger aantoonden, de Chimu-keramiek, althans
de oudere (bonte) soort, zonder eenigen twijfel al lang - wellicht eeuwen - verdwenen
was, toen de eerste voorboden der typische Inka-beschaving het kustgebied hadden
bereikt, spreekt het van zelf, dat men bij zijn pogingen om verband te brengen tusschen
het aardewerk-materiaal en de bronnen de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht
zal moeten nemen, wil men tot eenigszins betrouwbare resultaten komen.
Oppervlakkig beschouwd schijnt het zelfs twijfelachtig of men langs dezen weg ooit
iets meer dan in de lucht zwevende hypothesen te voorschijn zou kunnen brengen;
tot zulk een pessimisme hebben wij evenwel geen reden. Hoe meer wij te weten
komen van de wordings-geschiedenis van het Inka-rijk en van de Peruaansche
Oudheid in het algemeen, des te smaller wordt de kloof, die, naar vroegere
opvattingen, de Inka-beschaving van de voorafgaande periode scheidde; ja, feitelijk
is zij reeds zoo goed als verdwenen. Tal van gebruiken en instellingen, die men
vroeger als typische voortbrengselen der Inka-cultuur beschouwde, blijken veel en
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veel ouder te zijn en het wordt steeds waarschijnlijker, dat de Oudperuaansche
beschaving sinds het eerste optreden der Inka's geen noemenswaardige veranderingen
meer heeft ondergaan. Niet als dragers eener nieuwe cultuur moeten wij de Inka's
beschouwen,
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maar als een geslacht van geboren heerschers en organisatoren, dat op geniale wijze
van de bestaande toestanden partij wist te trekken, maar de heerschende beschaving,
wijl zelf er nog niet aan ontgroeid, kon noch wilde hervormen.

AFB.

12. TEEKENING VOORKOMEND OP 9F.

Met deze ontdekking nu is feitelijk de mogelijkheid geopend om de oudheidkundige
gegevens in direct verband te brengen met de berichten uit den recenten Inka-tijd.
Wanneer bijv. de zegslieden der Spaansche berichtgevers een zeker gebruik of een
zekere kleederdracht beschrijven als een eigenaardigheid van een bepaald onderdeel
der inheemsche bevolking en wij die beschrijving in aardewerk-schilderingen terug
meenen te vinden, dan bestaat er geen reden meer om de mogelijkheid, dat
beschrijving en teekening op dezelfde zaak betrekking zouden hebben, à priori te
verwerpen, zelfs al weten wij zeker, dat het aardewerk in kwestie uit een veel oudere
periode dateert. Natuurlijk dient elk afzonderlijk geval zorgvuldig onderzocht te
worden, maar wanneer dit met de noodige kritiek gebeurt, dan zal men ongetwijfeld
dikwijls tot afdoende resultaten kunnen komen. En zoo, stapje voor stapje
voortgaande, zal men wellicht nog ontdekkingen doen, die niet alleen voor onze
kennis van het Oude Amerika, maar voor de volkenkunde en beschavingsgeschiedenis
in het algemeen van het grootste gewicht zijn. Geen beschaving toch is raadselachtiger
dan die van het Oude Peru, geen volk is merkwaardiger dan de stammengroep wier
onvergangkelijke nalatenschap de Inka-vorsten reeds vervulde met bewondering en
ontzag, geen land is rijker aan onbegrepen getuigenissen uit de vele perioden eener
lange beschavingsgeschiedenis dan dit eerbiedwaardige oude Andes-rijk.
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GESCHILDERDE PLATTEGROND VAN BATAVIA IN 1627. (NAAR DE ONLANGS TE HOORN TERUG GEVONDEN
SCHILDERIJ).
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Batavia, 1619-30 mei-1919,
door dr. N. Japikse.
Wanneer onze voorouders zich vrij gevochten hebben van Spanje, vergelijken zij
zich gaarne met de Bataven, die immers ook om hunne vrijheid gevochten hadden
tegen de Romeinen. En niet al te schemerachtig, zooals voor ons met ons critisch
besef, waren deze voorouders voor hunne visie. Hugo de Groot construeert zich een
Bataafschen staat, die het prototype was van de Republiek der Vereenigde
Nederlanden uit zijn dagen. Zeer reëel meenden zij die mannen van Claudius Civilis
te zien. Daarom is het zoo begrijpelijk, dat toen men daar in de verre landen van
Indië een nieuw Nederland wilde stichten, men voor den naam leentjebuur ging
spelen bij die heldhaftige vrijheidsstrijders, wien men aldus tevens een gepaste eer
bewees.
De naamgeving bewijst, welke beteekenis heeren Zeventienen aan de stichting
toekenden. Zij roerden er van het dierbaarste voor aan, wat in de volksherinnering
leefde, en weken af van het advies van Jan Pietersz. Coen, die den naam Nieuw-Hoorn
gewenscht had. Wij vergeven den breeden man gaarne, dat zijn locaal-patriottisme
hem hier beheerschte, maar zijn het beslist eens met heeren Zeventienen, dat de tot
allen sprekende naam Batavia beter gekozen was.
Met dit al blijft Batavia Coen's stichting.
Wanneer de Nederlanders in het einde der 16de eeuw én omdat de vaart op
Portugal, waar ze tot dusverre de Indische waren hadden gehaald, hun onmogelijk
dreigde gemaakt te worden, én omdat hun eigen energie er hen toe dreef, den weg
naar de Indiën zelf zoeken en vinden, doen ze dit in de eerste plaats, om handel te
drijven. Leidt hun goed gesternte hen direct naar Java, hun hoofdaandacht bepalen
ze eerst op de Molukken, waar de rijke specerijen groote winsten beloven.
Hunne verschijning in het Oost-Aziatische gebied bracht echter van zelf ook andere
beslommeringen mede. Zij kwamen er in het handelsrijk der Portugeezen, die al deze
onmetelijke landen en zeeën als hun uitsluitend domein hadden leeren beschouwen.
Zij vonden er de Engelschen, die wel gelijke belangen met hen hadden, maar ook
hunne mededingers waren. Zij moesten zich verstaan met de Oosterlingen. Naast
handeldrijven kwam vechten en kwamen ook politiek en diplomatie te pas.
Ten einde aan de eischen, die de toestand stelde, het hoofd te bieden, bleek het
weldra noodig eenheid in het optreden der Nederlanders in die verre gewesten te
brengen. Daartoe had de oprichting der Oost-Indische Compagnie zelf, het werk van
Oldenbarnevelt, gediend, die den geheelen Oost-Indischen handel onder haar beheer
kreeg. Daartoe diende spoedig na deze oprichting de instelling van het college van
gouverneur-generaal en raden van Indië; daaruit kwam eveneens de wensch naar de
stichting van een ‘generael rendez-vous’ voort.
Hierbij dacht men ook in de eerste plaats aan de belangen van den handel. De
retourladingen uit alle kantoren in de Indiën zouden er samenkomen, om de reis naar
het vaderland in convooischap te aanvaarden; de vloten uit ‘patria’ zouden er heen
koers zetten, om vandaar hare bestemming in de Indiën aangewezen te krijgen. Als
zoodanig diende in den eersten tijd de factorij te Bantam, waar men echter over
weinig vrijheid van beweging beschikte: men stond er te veel bloot aan de
veranderlijkheid van inzichten bij den vorst en zijne familie; men had er veel last
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van de Engelschen. De behoefte werd gevoeld aan een eigen plek gronds, waar men
onafhankelijk zou zijn ten opzichte van de omgeving. Er moest
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natuurlijk een goede reede zijn, men moest er versch water, hout en andere
benoodigdheden vinden. Men moest er de verbinding met ‘patria’ gemakkelijk uit
kunnen onderhouden, terwijl bij het uitkiezen van de plaats ook de mogelijkheid,
om den grooten vijand, in wiens handelsrijk men doorgedrongen was en met wien
men op voet van oorlog verkeerde, afbreuk te doen, diende overwogen.
Sedert 1614 drongen heeren Zeventienen op het aanleggen van een vast
‘rendez-vous’ aan. Coen, in 1617 tot gouverneur-generaal benoemd, maar reeds
daarvóór de ziel van het Nederlandsche optreden in Indië, aarzelde bij de keuze
tusschen Malakka en de Noord West-kust van Java. Het eerstgenoemde lokte hem
het meest aan: daar wilde hij in 1616 ‘sedia’ planten. Hier opende zich het grootschere
vooruitzicht van het onderbreken der Portugeesche handelsverbindingen tusschen
Voor-Indië en Oost-Azië; van hieruit kon men beter trachten zich geheel in de plaats
der Portugeezen te stellen.
Een samenloop van omstandigheden leidde ten slotte tot de vestiging op de
Noord-Westkust van Java, en wel in het rijkje van Jacatra, onderhoorig aan Bantam,
waar de Compagnie te Soenda-Kalappa sedert 1610 een factorij bezat. Zij was er
wat vrijer geweest in hare handelingen, de factorij was er versterkt geworden: er
stond sedert 1616 een heining om heen en er was een steenen pakhuis in gebouwd.
In 1618 werd er een fort opgetrokken. Toen zich in het einde van dit jaar de den
Nederlanders vijandige elementen op Java onderling verbonden en er voor de
Compagnie een moeilijke tijd aanbrak, werd deze factorij de aangewezen plaats voor
den aanval en de verdediging beide: het ging er op of er onder.
Het waren kritieke dagen, toen het handjevol Nederlanders op het fort zich te weer
moest stellen tegen Engelschen en Javanen beiden, terwijl Coen na zijn gevecht ter
zee tegen een Engelsche overmacht was weggezeild, om hulp uit de Molukken te
halen. Van den Broecke, leider der verdediging, viel in handen der Bantammers en
spoorde de belegerden tot overgave aan, kleinmoedige zwakheid bij een overigens
zeer verdienstelijk dienaar der Compagnie. Onder de belegerden was aarzeling. Men
mocht van geluk spreken, dat onder de belegeraars oneenigheden zich opdeden en
dat de Engelschen zich terug trokken. De belegerden slaagden er in het fort, tijdens
de belegering (12 Maart 1618) Batavia gedoopt, te versterken; zij vonden zelfs
gelegenheid zich aan veel zorgelooze feestvreugde over te geven. De situatie was
voorgoed gered, toen Coen den 28en Mei met een sterke macht uit de Molukken
terug keerde.
Maar nu werd ook verder doorgetast. Soenda-Kalappa werd twee dagen na Coen's
aankomst aangetast, veroverd en met den grond gelijk gemaakt. Krachtens het recht
van verovering beschikte de Compagnie nu over het rijkje van ‘olim Jacatra.’ Zonder
verder aarzelen werd besloten hier de vestiging aan te leggen, die men behoefde. 4
Maart 1621 beslisten heeren Zeventienen, dat zij Batavia zou heeten. Dit was nu het
algemeen rendez-vous: het werd behalve handelscentrum tevens zetel van het
algemeen bestuur der Compagnie in Indië.
Het schijnt, of bij deze beslissing, gevallen ten gevolge van een samenloop van
omstandigheden, alweer hun goede genius de Nederlanders geleid heeft. De stichting
van Batavia op de Noord-kust van Java bond de Nederlanders van zelf meer dan een
hoofdvestiging op Malakka gedaan zou hebben, aan den Indischen Archipel. En hier
lag voor hen, als kleine natie, een zeker der toekomst dan in het wijde
Spaansch-Portugeesche handelsrijk der Indiën, al kan men zich levendig voorstellen,
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dat dit laatste, dat grooter toekomst-perspectieven opende, voor Coen's geest de
meeste aantrekkingskracht heeft bezeten. Althans zoo zien wij het nu in den spiegel
der historie, nu wij er ons van doordrongen hebben, dat onze 17e-eeuwsche
grootmachtsstelling, die
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JAN PIETERSZ. COEN (1587-1629). (NAAR DE SCHILDERIJ IN HET WEST-FRIESCH MUSEUM TE HOORN).
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ons recht scheen te geven op het geheele Indische handelsterrein der Portugeezen,
niet houdbaar was, zoodra de om ons liggende grootere naburen tot de volle
ontwikkeling hunner van nature grootere krachten waren gekomen. Alleen omdat
dit in de 17e eeuw, vooral in de eerste helft, nog niet het geval was, mochten
Nederlanders tijdelijk vergeten, wat Oldenbarnevelt toch voor den geest hield, dat
Engeland en Frankrijk ‘deese Landen in autoriteyt, macht en vasticheyt van regeeringe
soo verre excederen, datter geen comporatie en behoort te vallen’. Gelukkig, dat ze
het konden vergeten!

PIETER CARPENTIER, GOUVERNEUR-GENERAAL VAN
MINISTERIE VAN KOLONIËN).

1620 TOT 1627. (NAAR DE SCHILDERIJ OP HET

Zooals de stichtingsdaad Coen's werk, zoo is ook de aan de stichting gegeven
vorm een uiting van zijn geest. Beziet men een plattegrond van Batavia in zijn eerste
jaren, men wordt getroffen door de groote, uiterlijke overeenkomst van deze hoofdstad
van het nieuwe Nederland met zoo menige vesting in het oude, waarvan men de
ontwerpen te kust en te keur kan vinden in de voor Philips II door Jacob van Deventer
geteekende plattegronden. Maar de rechte lijnen in de straten en grachten, de scherpe,
hoekige bochten in den vestingmuur zijn toch weer anders en schijnen den strengen,
harden geest van den stichter te reflecteeren.
Kwam men uit zee op de reede, waar de groote schepen, die op het eiland Onrust
een gelegenheid tot kalefateren vonden, moesten liggen blijven, dan opende zich de
mond van de groote rivier, de Tjiliwong, voor de bezoekers der stad, om op te varen.
Direct aan den ingang lag het Waterkasteel, eerste deel der duchtige vestingwerken,
waarvan Batavia, immers in vijandelijk land gesticht, voorzien was. Men voer dan
de zeer lange haven door, om aan zijn linkerhand het Kasteel te passeeren en daarna
in de stad zelf aan te landen. Hier kon men zich als Hollander thuis gevoelen, daar
men er zich in en langs grachten bewoog. Evenwijdig met de groote rivier, die de
geheele stad door stroomde, liep de Tijgersgracht, waaromheen de deftigste huizen
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zouden gebouwd worden, en waaraan ook het Stadhuisplein grensde, aan de Zuidzijde
waarvan het stadhuis stond. Andere grachten stonden hier lijnrecht op en werden op
hare beurt door verschillende straten doorsneden, waaronder in de eerste plaats een
Heeren- en een Prinsenstraat waren benoemd. Voorloopig strekte zij zich alleen uit
aan denzelfden kant der rivier als het Kasteel, dat haar beheerschte, en zij was
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geheel met een gracht en ten deele bovendien met een muur met talrijke redoutes
omgeven. Centrum van het geheel vormde het Kasteel, waartoe het fort spoedig
uitdijde. In 1628 kon Coen schrijven, dat de hoeken van ‘'t casteel Batavia’ met
stevige aarden werken verbonden waren, behalve aan den zeekant, waar men plan
had een sterk steenen huis te bouwen en waar nu nog alleen een houten palissade
stond; op de hoeken stonden vier bolwerken, ten deele van aarde ‘met opgesette
sooden,’ ten deele massief en in kalk en steen opgetrokken; de aarde zou later door
steen vervangen worden, maar eerst moest het huis aan den zeekant benevens eenige
pakhuizen en logementen gebouwd worden, waarvan men nog ‘vrij sober’ voorzien
was.

PIETER VAN DEN BROECKE (1585-1640). GRAVURE DOOR A. MATHAM NAAR DE SCHILDERIJ VAN FRANS
HALS.

In de tien jaar, dat Coen zijn stichting overleefde, stond de kern zoowel van de
stad als van het kasteel. Het Hollandsche karakter der huizen langs de grachten en
straten zou zich eerst langzamerhand ontwikkelen: eerst eenige decennia na Coen's
dood kon men zich ook in dit opzicht in een echt-Hollandsche stad wanen. De latere
uitbreidingen, in het bijzonder aan den Westkant der rivier, droegen geheel hetzelfde
karakter als de oorspronkelijke aanleg.
Maar laten wij Coen zelf in zijn kasteel bezoeken. Bontekoe, die na zijn schipbreuk
den weg naar de stad had weten te vinden, zoodra hij de aan haren Zuidkant liggende
‘blauwe’ bergen had verkend, waarvan hij te Amsterdam had hooren spreken, biedt
er ons de gelegenheid toe. Hij kwam kort na de verwoesting van Jacatra te Batavia
aan en vertelt:
‘Wy (de koopman Heyn Rol en Bontekoe) ginghen in de stadt; quamen voor 't
Hof, daer de Generael Jan Pietersz. Coen van Hoorn sijn residentie hiel. Wy vraeghden
de hellebaerdiers, of sy wilden vragen: of wy eens by de Generael mochten komen,
hadden hem te spreecken. Sy liepen heen, quamen weer, werden binnen gelaten, en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

quamen by hem. Hy wiste van onse komste niet, maer ons bekent maeckende heete
ons wellekoom. Doen most het groote woordt daeruyt.’ De bezoekers vertelden hun
wedervaren, hoe ze hun schip verloren hadden. ‘De Generael dit hoorende, seyde:
“Wat helpt het; dat is een groot ongeluck”. Hy vraegde nae alle omstandigheden en
wy seydent hem al, gelyck alst geschiedt was. En hy seyde al: “Wat helpt het; dat is
een groot ongeluck”. Ten laetsten seyde hij: “Jonghen, brenght my de gouden kop
hier”. Hy liet daer Spaensche wijn in schencken en seyde: “Geluck schipper, ik breng
u eens. Ghy moogt dencken dat u leven verlooren is geweest en dat het u van Godt
almachtigh weder is gheschoncken; blijft hier en eet aen mijn tafel, want ick ben van
meeningh van nacht te vertrecken nae Bantam, nae de schepen, om eenighe ordre te
stellen. Blijft hier soo langh tot dat ick u ontbiede, of dat ick hier weder koom”. Doe
brocht hy 't
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de coopman oock eens; hadden noch verscheyden discoersen. Eyndelijck vertrock
hy, en wy bleven daer en aten aen sijn tafel, de tijt van acht dagen’. Toen werden zij
naar de vloot van Bantam opontboden en kregen een nieuwe opdracht toegewezen.

HET KASTEEL TE BATAVIA, NAAR EEN GRAVURE IN HET RIJKS PRENTENKABINET.

Oud-Hollandsche gastvrijheid en rondheid, ook eerbied voor God's wil en
geschiktheid, om met menschen om te gaan, hoewel dan geen groote
toeschietelijkheid, spreken uit dit tooneeltje, waar de ‘Generael’ gemakkelijk een
groot overwicht in houdt. Het moet een kostelijk gezicht geweest zijn deze mannen
in heel hun Hollandsche schippersdegelijkheid samen met den ook goed-Hollandschen,
maar meer bezonnen Coen in den nieuwen aanleg te midden van de Indische landouwe
met de ‘blauwe’ bergen op den achtergrond. De omgeving wordt U afgebeeld op een
schilderij, die de ontwikkelingsphase voorstelt in 1627, wanneer Coen na een verblijf
van vier jaar in ‘patria’ teruggekeerd is en het bewind van zijn plaatsvervanger Pieter
de Carpentier, die onderwijl aan de stichting heeft voortgearbeid, heeft overgenomen.
De tijgers, rhinocerossen en leeuwen ontbreken niet, om U te doen zien, dat ge nog
in een pas ontgonnen, pas voor de Westersche cultuur geopend gebied staat. Een
troep ruiters op den Oostelijken burgwal herinnert er U aan, als de bolwerken het al
niet deden, dat ge in een vesting zijt. Denk u op de reede een aantal van die fraaie
oud-Hollandsche zeeschepen met hun hooge achterstevens en fleurige wimpels en
ge hebt een indruk van de mengeling van Oost en West, die voor Nederland hier
voorgoed was begonnen.
Juist in het jaar van Coen's dood doorstond Batavia zijn crisis. Het werd beurtelings
aangevallen door Bantammers en door den machtigen Soesoehoenan van Mataram.
Coen stierf op het oogenblik, dat de veste belegerd werd aan de landzijde. Maar zij
toonde zich tegen den vuurproef bestand, kwam haar zelfs zonder veel moeite te
boven en het schijnt, dat haar aanzien en gezag van nu af den glans van het machtigste
Javaansche rijk van Mataram begon uit te dooven.
Want dit is de beteekenis van het ‘algemeen rendez-vous’, dat vandaaruit de
Nederlandsche betrekkingen, in 't eerst vooral van commercieelen aard, zich over
den geheelen archipel uitbreidden, terwijl tevens vandaaruit de Generale Compagnie
hare schepen naar alle deelen van het Portugeesche handelsrijk uitzond, een oogenblik
zelfs er over denkende, tot dus verre onbekend land, de Terra Australis, in hare
bemoeiïngen te betrekken. Voorloopig had het er allen schijn van, of de Nederlanders
overal de plaats der Portugeezen, die gewoonlijk zonder veel moeite verdrongen
werden, zouden gaan innemen. In Achter-Azië, in Voor-Indië, Arabië en Perzië, dan
ook in Zuid-Afrika, vertoonden zij hunne vlag en het is
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opmerkelijk, hoe zeer zij hunne bewegingen naar hun Europeesch model trachtten
te regelen. Zooals de Nederlandsche schippers in Europa vrachtvaart tusschen de
verschillende landen verrichtten, zoo deden de schippers der Compagnie dit tusschen
de verschillende deelen van Azië: dit werd een zeer belangrijk nevenbedrijf naast
het hoofdbedrijf, dat was het ruilverkeer tusschen moederland en de Indiën te
bedienen. Zonder groot machtsvertoon, tenzij dit strikt noodig was, trad de Compagnie
liefst op, evenals de Staat in Europa. Ook zij hield zich gaarne neutraal in twisten
tusschen anderen en haar langzame groei hing hiermede samen. Het schijnt, schreef
reeds Coen, ‘dat het den Almogenden Godt gelieft den welstandt van de Vereenichde
Nederlanden off generaele Compagnie langhsamelijck op te trecken, opdat die des
te geduyriger sy’.

DE TIJGERGRACHT TE BATAVIA.

Ziet men wel, hoe Coen hier de Republiek en Indië als synoniemen noemt, hoe
voor zijn begrip beide reeds niet meer zijn te scheiden? Elders zegt hij: ‘Soo Haer
Hoog Mogende (de Staten-Generaal) soo goede sorge voor de vaert op Indiën niet
en draghen als de Coninck van Spangien, haren vyandt, doet, dat de Vereenichde
Staten (die Godt behoede en zegene) niet bestaen zouden connen’.
Hier wordt de beteekenis van Batavia's stichting, die de bevestiging en uitbreiding
van het werk der Compagnie in Indië op vasteren voet mogelijk maakte, duidelijk
gesignaleerd. Nederland's lotsbestemming zit van dan af voorgoed aan onze stelling
in Indië vast. Batavia maakt een aanzienlijk waarde in ons nationaal bezit uit en wij
zouden hetzonder
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onherroepelijke schade niet kunnen missen, evenmin als het Oranje-huis of de
herinnering aan De Ruyter's glorie of de Nachtwacht en de Lucifer en het Paleis op
den Dam.
Batavia's stichting, genomen als zinnebeeld van de planting van Nederland's gezag
in Indie, is te waardeeren én uit materieel én uit moreel en internationaal oogpunt.
Het is niet in cijfers uit te drukken, welke winsten de Oost-Indische handel in de
17de eeuw precies afgeworpen heeft, en het valt niet met zekerheid te zeggen, of ze
grooter waren dan die van de ‘moeder’-negotie, den handel op de Oostzee. Maar het
staat vast, dat hij een zeer belangrijk onderdeel heeft gevormd van dien wereldhandel,
dien onze voorouders toen dreven. Hij verschafte hun kostbare ruilobjecten, welker
aanvoer naar Nederland de wereldpositie onzer kooplieden moest verstevigen. Hij
opende een débouché voor onze nijverheid, in het bijzonder voor de producten der
textiel-industrie. Hij baarde onze beursspeculatiën of beter hij werkte het begin van
onzen geldhandel in de hand. Op de Amsterdamsche beurs werd in de actiën der
Compagnie een levendigen handel gedreven en hare koers werd geraadpleegd bij
het bepalen van den gezondheidstoestand der Republiek.
Nog minder valt de beteekenis van Indië voor ons geestelijk leven in concreto te
benaderen. Indië heeft onzen geestelijken horizon duizendvoudig verruimd - het is
een beminnelijke algemeenheid, die een openhartig getuigenis aflegt van onze
onmacht, om hier te preciseeren. Maar leest de reisverhalen onzer 17de eeuwsche
pionniers - ik ben dol op Bontekoe en Gerrit de Veer en Jan Huyghen - en ziet, hoe
ze de op hen aanstormende indrukken van al die wonderbare dingen van landen en
zeeën en volken trachten te verwerken. Soms klinkt het naïef, soms gelukt het hun
vorm te geven, aan wat ze te boek willen stellen. Hunne relazen zijn voor de kennis
van ons volksleven onwaardeerbaar en wij beseffen bij intuïtie, wat hun ervaring aan
hen zelf en aan hunne vele lezers moet ten goede gekomen zijn. Niet het minst tot
staling van de aangeboren Nederlandsche volharding: ‘men moet niet in 't midden
des loops ophouden, so lange daer noch yet ter saecke dienstich is oft te verhopen
staet, want de allerbeste schatten syn swaerst om vinden’, zooals De Veer leerde na
de overwintering op Nova-Zembla. Maar ook tot waardeering van menschen en
dingen van ander maaksel en anderen vorm dan waarmede men in patria vertrouwd
was geraakt. Ook leidde de Indische wereld tot het stellen van problemen, die nooit
gedacht en fonkelnieuw waren.
Hier is althans één overduidelijk voorbeeld. Het was de Indische handel, die den
jongen Grotius aanleiding gaf tot het samenstellen van zijn werk over het buitrecht.
De Compagnie verleende hem hierte opdracht, toen zij in moeilijkheden geraakte
over de verdeeling van een door haar veroverde Portugeesche kraak met rijken inhoud.
En nu moge het zeer wel mogelijk zijn, dat Grotius zijne wereldberoemde werken
over de Vrije Zee, omgewerkt hoofdstuk uit dat over het buitrecht, en over het Recht
van Oorlog en Vrede, op de samenstelling waarvan zijn eersteling op
internationaal-rechtelijk gebied van grooten invloed geweest is, ook zonder den stoot
uit Indië zou geschreven hebben, het blijft er niettemin een feit om, dat Indië De
Groot het eerst stof tot nadenken over deze zaken heeft gegeven. Ook het leven van
een denker wordt door toevalligheden mede beheerscht.
Maar de hoofdbeteekenis van Indië voor Nederland ligt in wat het geweest is voor
het gezamenlijk leven van alle Nederlanders, voor hun staatkundig zijn dus. Het heeft
niet alleen onze internationale grootmachtsstelling der 17de eeuw mede bepaald, het
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heeft zelfs voor de ontwikkeling van onzen inwendigen staatsvorm zijn beteekenis
gehad.
(Slot volgt.)
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Het land van wind en water
(Noord-Holland benoorden het IJ).
Romantische geographie,
door P.H. Ritter jr.
XII.
De Uittocht naar het Noorden.
Op Zomer-Zondagmiddagen trekt heel de menschheid naar de blauwende verschieten.
De harten der groote steden kloppen mat, heur leven vloeit uit over de groene wegen
en over de blauwe stroomen, de Illusie tegemoet. Een kolossale weeke golf van kleine
menschen, zoo kleurig als bloemen, deint machtig aan uit alle poriën der steden, en
als bloemen uit een groote menschenboeket geplukt en achteloos weggeworpen langs
de bermen, liggen de minnende paren verspreid over het welige groene land, waar
de krekels en insecten hun zinderend orchest houden en de Zon haar gloeiend innerlijk
uitgiet door de bevende atmospheer.
Anders dan andrer uittocht is de jacht op illusie van ons, die naar het Noorden gaan,
van òns, die stevenen over de hooge Hembrug, waar in den afgrond beneden, het
groenblauwe water toeft, dat door een vlucht van hagelwitte zeilen is overtogen, van ons, die onophoudelijk worden gedreven naar de streken, waar de durende wind
de zonnehitte bedwingt. Want niet als elders, vervloeit hier de bonte stoet in een
trage, bedwelmde menigte, die als een uitgebloeide en verflenste guirlande langs
heide en weide zich windt, bepoederd door het stof der wegen, dat de
vervaarlijk-snorrende automobiel-sprinkhanen opzuigen uit der aarde dorre
ingewanden, en dat zij neer doen dalen als een regen van asch over al wat leeft en
hijgt naar adem.
H i e r geen door hitte afgedwongen rust, hier geen droogte, geen stof en
verpulvering - hier leeft het mouvement, en hier doet de Zon in den Zomer jolig en
geeft het spel der wolkendoeken langs het koperglanzend luchtkuras een aandoening
als van vele rumoerige vlaggen, die feestelijk door den hemel worden gezwaaid.
Wie rhythmisch van aanleg is, wie voelt, dat alles altijd voortgaat, en dat de
beweging nog in de dingen leeft, wanneer zij slapen of sterven gaan, hij vergezelle
ons naar het windesuizende Noorden, waar Aeolus' kameraden met kleine slappe
lipjes op hun onzichtbare pijpjes ook nu nog musiceeren, zoodat er een zacht en
neuriend wijsje in onze groote open ooren blaast. - Hij ga met ons mee naar de immer
krinkelende poelen en wateren benoorden het IJ, waar de groenroode dorpen als rijen
van vlonderhuizen langs de lange vaarten liggen, waarin de duizend kleine booten
met heur ronde eendebuiken liggen te dansen de dommelige luwte ten spijt. Hier is
het koel, ondanks de Zon, ondanks het lommerlooze van het land. De wereld wordt
hier zoo geboend en gewasschen, dat er een geur van koelte naar u toe geademd
wordt door de blazerige wind. En alles heeft gemeenschap met het water, met de
vaarten en stroomen die overdadig tusschen de biezen liggen uitgespreid. Er zit een
stil visschertje in zijn maar éven dansend scheepje aandachtig in het koele nat te
turen onder de schaduw van een bruggeboog, en elders duikt een zwemmer als een
theeroos-kleurige otter opeens uit de waterkoelte, die huivert tusschen en onder den

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

bodem, waarop men hier leeft. De hoeven met heur ontzaglijke daken, lichtgroen als
verre lenteweiden, zijn toegesloten koelheden en zij zijn bovendien omgeven door
strakke hagen van populieren, waarachter heur erfjes met de hagelwitte geitjes en
hagelwitte bloesems en de hagelwitte overhemdsmouwen der mannen verschijnen.
Het witte overhemd domineert op Zondag het land. Men ziet het in alle heldere,
keurig gewasschen dorpen over de spijlen van alle hekken, en het geeft genot van
kleurenweelde, als men de bietroode koppen er boven ziet, en het
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geeft den Zomerdoorstoofde de weldaad der verfrissching, omdat hij geneigd is te
gelooven, dat de geheele bevolking zich permanent ontkleedt om te baden of zoo
juist het bad genoten heeft....
Maar ik wil u niet ophouden, ik màg u niet ophouden, - ik wil met u voort in het
land waar de wind altoos de zeilen vangt. Wij tijgen uit over het IJ, en wij zijn anders
dan de zich bedwelmende, zich in hitte en zinnezwijmel verzwakkende stoeten. Wij
zijn de mannen van de muziek en van de beweging. Hoort! hoe wij vol muziek zijn
benoorden het IJ. Wij hebben de blazende ziel van den wind, wij hebben het
vermoeden der zwierig uitgierende najaarsstormen reeds nu, in het Zenith van den
Zomer! Die traagvarende treinen naar het Noorden van Noord-Holland, die het
achteloos zich laten varen van de schepen op de vele stroomingen trachten na te
doen, ze zijn vervuld van de melodieen der occarino's en van den weemoed der
harmonica's.
Muziek is zeldzaam in Holland, maar in het Holland benoorden het IJ gaat alles
van zelve musiceeren, daar leent men de melodie van den wind, ook als hij in zijn
schuilhoek toeft. - Dit is de muziek, die overvloeit uit de natuur en uit het leven, dat
vanzelf melodisch wordt wanneer het ongekunsteld wordt geleefd. De monden fluiten
liedjes, omdat men met woorden elkaar niets meer te zeggen heeft, en tòch bewegelijk
is, en tòch de gezelligheid van elkanders bijzijn wil uiten, zij gaan aan het spelen op
een kleine nikkelen staaf, of de handen vatten streelend die groote gemoedelijke
blaasbalg, waaraan men niet wind, maar neuriënde liederen ontlokt, die deunen als
zachte, slaperige wijzen in den eindeloozen middag.
In Zeeland leeft de roerlooze, hoorbare stilte in land en menschen, maar hier
verklankt zich de droom in zachte, treurige melodie. Tusschen de verborgenheden
van sloten en riet klinkt het ijl en schorrig gemelodieer der harmonica's, en al die
wijzen geven door heur nuchtere klanken en bekende refreinen een soberen weemoed,
die feller dan de hoorn in de bergen of het romantisch gevedel in een eenzamen avond
ons de treurnis des levens beseffen doet.
Alles gaat varen op de melodie. In de duizenden vaarten en slooten ziet ge de
zachtjes voortgeboomde booten, en het eene handenpaar beweegt de riemen, op het
accompagnement van het andere handenpaar, dat traag de lucht blaast in de zuigende
harmonica. En wij voor ons, - ook wij drijven voort op de melodie, en wij gevoelen,
dat de vele glijdende wateren ons wegdrijven naar de oneindigheid van water, die
ook dit land omsluit.

XIII.
Enkhuizen.
Wie in Enkhuizen binnenkomt, ziet vóór alles de Zee. Die ligt om heel het tierige
stadje heen als een groote ruimte van zilverig licht. De Zee is hier geen droom en
geen ijlte, en het stadje is hier geen spel der verbeelding, geen versteende herinnering,
die met verkwijnende torentinnen mijmert aan de kusten. De Zee lijkt hier niets op
de stille vreemde Zuiderzee, zooals die elders met haar zilverige golfjes tegen zachte
oevers spoelt, ze is het groote Water, ze is een ruig en levend wezen, dat door hooge
havenweringen bedwongen wordt. Er is een levendig verkeer van groote witte
stoomers en de duizenden visschersvaartuigen omzwermen met al hun bruine zeilen
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als watervogels de wallen en torens der kloeke, tierige stad. - Enkhuizen is stroef en
stoer historisch, het hield overdadig zijn ouden bouw en zijn oud karakter, het is een
gaaf en trotsch stedeke, dat maar weinige zijner gevelen prijs gaf en zich aan zijn
haveningang tegen alle egaliseering te weer stelt, met zijn dikken Dromedaris, die
rond en gaaf en onneembaar is als een geweldige forteres.
In deze stad schijnt het verleden levend in het heden overgegaan, - het lijkt wel
of
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de eeuwen het nimmer hebben gebeten of geknauwd, of het zijn sterke, innerlijke
harmonie bewaren kon te midden van den onstuimigen voortgang der tijden, en het
vertoont, meer dan een enkele Nederlandsche stad die ik immer zag, een beeld van
ongeschonden, door en uit zichzelf behouden schoonheid, die door kunstzinnige
zorgzaamheid noch door dichterlijke droomerijen behoefde te worden behoed.
Enkhuizen droomt niet, maar het denkt en leeft, het heeft, als alle
Noord-Hollandsche steden, de heldere, nuchtere bezinning in zijn wezen, maar even
sprekend als door zijn stadsschoon is het door zijn frissche, waaksche activiteit.
En wat een heerlijkheid is het, zich te bewegen tusschen schoonheid die leeft! Aan
het slot van vele lange tochten langs eindelooze wateren en door den immer
zoemenden wind in déze dagen een plaats te vinden die tintelt van individualiteit,
een stad, die een s t a d is, met aan het leven van heden dienstige monumenten, en
waar de menigte zich thuis voelt te midden van haar gave gebouwen en lustig over
haar schoone, bloeiende pleinen zich beweegt.

XIV.
De Drommedaris.
Als een burcht rijst tusschen de wateren en kleine huizen de Drommedaris omhoog.
Ge komt naar hem heen langs een park van netten, die daar wel door de visschers
schijnen uitgehangen om den vreemdeling respect te geven voor het vertier van hun
bedrijf. Ge wandelt om hem heen over de sluizen en over de ophaalbrug, vanwaar
ge het kleurige stadje voor u uit ziet liggen in al zijn weelde, en aan de andere zijde
de schepen ziet stevenen naar de zee.
Ge hadt het wel vermoed, dat deze kolossus een toren der klachten is. Ge krimpt
ineen als ge u in zijn steenen binnenste begeeft, waar ge u door zijn prachtig stergewelf
laat overspannen. Want felle pijn en felle angst gaat in u woelen, als ge in dezen
toren de namen der gevangenen betuurt, die er voorheen werden gekerkerd en de
jammerklachten, door arme, verstorven vingeren geschreven:
‘Och verlangen, verlangen,
Hoe hebdij mi omvangen’
en dan dat andere, dat wel een tegenzang lijkt:
‘Hadde mi hope niet erneert,
Verlangen hadde mi gans verteert.’
Maar dan stijgt ge naar boven, en ge ziet wijd-uit over de zee en over de stad, over
de ronde, buigende havens, en u blijft alleen de indruk van fleur en vitaliteit.

XV.
Enkhuizen, de stad van fleur en weelde.
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Waar ge u wendt in deze bezige plaats, ge vindt een overdaad van rijkdom en zwier.
Sierlijke gevelen en poorten en rijk-getooide huizen zijn bij tientallen te tellen, overal
tusschen de groene boomen vindt ge ze plots als een opeens bespeurde nieuwe
kostbaarheid. Daar hebt ge de Waag, aan de Vischmarkt, een kleurig, ongeschonden
baksteenen gebouw van zestiend'eeuwschen Hollandschen stijl, met sierlijk
omhooggolvende geveltoppen, daar hebt ge het weeshuis met zijn rijk
geornamenteerde poort, het kleine baksteenen gebouw, dat zedig staat te pronken
met al zijn kostbaren tooi, als een Zondagsche boerin met al haar kostbaarheden, en
dat den bekenden gevelsteen boven zijn poort vertoont, waar weezen onderwijs
ontvangen van den weesvader. Tot aan den top toe, waar de sierlijke, zwierige
klauwstukken prijken, is deze gevel met liefde versierd, en al de rijkdom der
ornamentiek kan zich zoo sterk betoonen, omdat ze haar weelderig spel bedrijft op
het sobere fond van den simpelen baksteenen muur.
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Enkhuizen is doorregen van architecturale schoonheid. Ge hebt hier niet, als elders,
een middenpunt, waaromheen zich de monumenten van waarde groepeeren, ge hebt
hier verrassingen voor uw schoonheid begeerenden geest op alle punten der veste.
Ge verklaart dit historisch. Ge meent dat dit voortkomt uit de rivaliteit van
Gommerkarspel en Enkhuizen, twee plaatsen binnen dezelfde wallen, doch die eerst
later vereenigd werden en in heur beide afzonderlijke kerken, de Zuiderkerk aan Sint
Pankratius, de Westerkerk aan Sint Gommarus gewijd, heur dualistisch karakter
vertoonen. En ge wilt opmerken, dat bij het einde der middeleeuwen de beide kerken
middelpunten waren gebleven van de verschillende gemeenten. Hoe het zij, het
gecentraliseerd karakter ontbreekt in Enkhuizen, en wij die de Schoonheid zoeken,
wij kunnen alleen gelukkig zijn dat ze in Enkhuizen over alle plekken der stad zoo
kwistig is uitgestrooid.

XVI.
Het Stadhuis van Enkhuizen, Een hal vol statie en koelte.
Dat het Stadhuis van Enkhuizen niet is gebouwd aan een grooten verkeersweg, maar
terzijde van het vertier aan een rustig, eenzaam plein, het vindt zijn oorzaak in
historische omstandigheden, en niet in de moderne neiging, om de centra van handelsen bestuursleven te vervullen van stilte, van comfort, van roerlooze bezonkenheid,
zoodat de gedachten geleidelijk ontluiken, en de felle aandachtsspanning door geen
bewegelijk rumoer wordt afgeleid. Niet aldus, wijl men begreep dat het denken de
kern van alle actie is, en de stilte de onontbeerlijke voorwaarde tot alle denken,
bouwde men hier een hal vol koele rustigheid, - het is hier een speling van het lot
geweest, maar niettemin ligt het in het wezen van Enkhuizen, dat men de klare, koele,
kalme gedachte er haast tastbaar vindt. En daarom is ook hier het lot niet wisselvallig,
maar gaf het in onbewust bedoelen aan de ziel der Stad haar Raadhuis tot symbool.
Het Stadhuis van Enkhuizen is een bouw van sterke, zelfbewuste voornaamheid.
Niet het opzien der menigte naar het Gezag spreekt zich er in uit, gelijk in de Gothiek
van het Middelburgsche Raadhuis, maar in zijn stoer, klassiek karakter geeft het
getuigenis van een rijke zelfbewuste burgerij, het is een stoere, breede uitspreiding
van machtsvolkomenheid, een monument dat reminiscenties wekt aan het beroemde
Raadhuis van Amsterdam, en dan ook uit de School van Jacob van Campen schijnt
voortgekomen. Geen zorgzame, teedere weeldezucht, maar een stroef besef van
burgerlijken adeldom spreekt er uit deze regelmatige en sobergehouden gevel, waar
de ingetogen rijkdom zich in zinrijk beeldwerk vertoont.
En treedt ge er binnen, het is al koele rust, die u omgeeft. Het is een grootsch, een
wit paleis, met zijne ruime hooge hal, de Witte Zaal, die is bevloerd met groote
geaderde marmersteenen. Dit is een wezenlijk stadhuis, waar de menigte verzinkt
tusschen de reusachtige afmetingen der wanden, waar de menigte voorbereid wordt
tot de plechtigheid der Overheidshandeling, doordat zij in de wachtzaal wordt gebogen
door de Dominantie der Ruimte.
De deuren der zalen, wier binnentrede men in de witte hal verbeidt, zijn rijk
gekroond door houtsnijwerk en geschilderde symbolische voorstellingen geven den
geest welaangename verlustiging. Boven de deur der burgemeesterskamer is een
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versiering in hout gesneden, voorstellende een hond, een haan en een leeuw, de
symbolen van trouw, van waakzaamheid en kracht, en de imposante, in Dorischen
stijl uitgevoerde omlijsting van dezen ingang wordt omgeven door schilderwerk en
bekroond met een groot schilderstuk van Johan van Neck.
Uit koele marmeren hallen binnen te treden in kleinere vertrekken met zachte tapij-
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ten en bloemige omwandingen, waar de stilte fluistert binnen de welversloten lederen
deuren, dat heeft iets van het komen van het harde kiezel der open, luchte-spiegelende
parken, in een kleine, kleurige bloementuin, waar het mos zacht is, waar de sappige
vruchten hangen te glanzen, en de stemmen van menschen en vogelen worden
aangedaan met een inniger, fluweeliger timbre. De Weeskamer van het Enkhuizer
stadhuis is als zulk een kleine kleurige tuin, er leeft een zachte, zondoorschenen
feestelijkheid, een feestelijkheid als in prieelen, en als een lichte sappige zomerweelde
omgeven hier de gobelins den stil aantredenden bezoeker. - Hoe anders is het hier
dan in de Middelburgsche Statenzalen, in de nabijheid van die àndere donkerder en
stemmiger gobelins. - Hier niets van statigheid of ontzag, maar hier de weelde van
de bezonken overdaad, hier het zoet en traag genieten van lichte kleuren en rondende
voorstellingen. - En het is niet moeilijk hier de stemming te winnen van milde,
vriendelijke, vaderlijke oude heeren, die over de ouderloozen de koesteringen en
zorgzaamheden en weldaden willen uitstorten, waartoe de landelijke allegorieen, die
aan alle zijden ranken om u heen uitnoodigen met een kleurig en zacht en aangenaam
overredend moralisme.

XVII.
Torenmuziek.
Te wandelen door Enkhuizen beteekent een voortdurend ontmoeten van nieuwe
verrassingen, een voortdurend ontwaren van nieuwe perspectieven. Het heeft de
bezige opgewekte doening van een zeestad, die handel en vertier op het water vindt,
het heeft in zijne rondende bastions, zijn rijzige gevelen, zijn kerken en gebouwen
de levende kracht van de historie, maar het houdt ook het licht en de innigheid in
zich besloten van de kleine, glundere Hollandsche steden, - als in een kostbare bokaal
rust het haast vloeibare groene licht binnen de prachtige omwandingen zijner pleinen
en staten. De Havendijk is een klein, groen grachtje, waar de boomenlommers als
een tent over het lichte weidegroene water gebogen zijn. En tusschen die kleine
grachtjes, waar ge door de kleine blaadjes der boomen de nette, kijkende huizen ziet,
daar komen dan pleinen, vol kleurige bloemen, of nauwe zijstraatjes vol schijnsel
van zon en spheer van bewogen eenzaamheid.
En het verscheidene van deze stad spreekt zich in niets zóó uit als in haar
torenmuziek. - Want niet is het een grootmachtig carillon, dat heel de omgeving
beheerscht, maar als de heele en halve uren verschijnen, dan wiekt er een vlucht van
kleine, rappe klankjes aan. Eerst komt het snelle, rappe wijsje van den Drommedaris,
als wilde het in klank komen vertellen van wat er op zee gebeurt, van alle kleine
schepen, die uitzwieren uit de haven en naar huis terug gedragen worden op de
dansende baren, en dán.... even later, dan komt het carillon van de kerk, ook niet
sonoor en zwaar, maar klein en licht en sprankelend, als om den dikken Drommedaris
te antwoorden, en hem te vertellen, wat of er in de bezige stad, tusschen de weelderig
oprankende gevels der kleine huizen gebeurt.
Zoo kan men dwalen in den groenen zomeravond door Enkhuizen, de havens rond
en door het Staversche poortje op den Wierdijk, dat als een steenen guirlande over
den havenmuur is opgericht, uitstaren naar de lichte, zilverige zee, of men kan doolen
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langs al de groene, belommerde kaden en grachten en de fleurige, kleurige pleinen,
en het komt u voor, dat ge door een veel grooter plaats wandelt, ge krijgt herinneringen
aan het oude Amsterdam, - omdat er voortdurend nieuwheden zijn in het aspect en
nieuwe, onverwachte ontmoetingen. En als dan eindelijk alles tot stilte komt, en
alleen de groene schijn van den laten avond de enkele menschen omtoovert, die in
hun deurtjes staan, dan begint daar weer, hoog in de lucht, het
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lichte torenduet, dat u doet weten, dat de weemoed hier zelden toeft en dat er hier
immer een rappe, vreugdige tierigheid leeft in het kleine, frisch en sterk gebleven
Enkhuizen.

Enkele Aanteekeningen.
Enkhuizen. Tot in de eerste helft der veertiende eeuw was Enkhuizen een
onbeduidend visschersdorpje met zeer verspreide woningen binnen- en
buitendijks. De nederzetting aan het einde der rij van dorpen, die van
Hoorn uit Oostwaarts Drechterland doorsnijdt, verkreeg in 1355
stadsrechten en sedert dien nam de plaats allengs toe in beteekenis. De
bewoners legden zich toe op visscherij en scheepvaart. In het midden der
16de eeuw, nadat Karel V een einde had gemaakt aan den eeuwenlange
strijd tusschen de bewoners van de Zuiderzeesteden, brak voor Enkhuizen
een periode van grooteren bloei aan. In het midden der 16de eeuw voeren
van Enkhuizen reeds 160 haringbuizen uit, men telde er een twaalftal
scheepswerven, koopvaarders voeren van hier uit naar alle landen van
Europa. Een Enkhuizer opende voor de Nederlanden in 1591 de vaart op
de Guineesche kusten, en Enkhuizer kooplieden en reeders verleenden
aan de plannen voor het vinden van een doorvaart door de Noordelijke
IJs-zee naar Indië hunne medewerking. - De grootste bloeitijd voor
Enkhuizen was de 17de eeuw. De stad genoot groote voordeelen uit het
‘paalrecht’, een privilege, waardoor zij bevoegd was, paalgeld te heffen
van de schepen, die de havens aan de Zuiderzee bezochten. Bij de
oprichting van de O.I. Compagnie in 1602 nam Enkhuizen een belangrijk
aandeel in het maatschappelijk kapitaal. - In de tweede helft der 17de
eeuw, toen de groothandel zich hoe langer hoe meer in Amsterdam
concentreerde, trad reeds het verval in, dat in den loop der 18de eeuw
toenam. - In de 19de eeuw, na 1850, begon echter Enkhuizen allengs te
herleven en de laatste tijd kenmerkt zich door vooruitgang.
Het Stadhuis werd in 1688 voltooid onder leiding van den Amsterdamschen
bouwmeester Steven Venekool. De gevel, van Bentheimer steen
opgetrokken, is met beeldwerk versierd. De zware balustrade van het
balcon vertoont twee gekruiste zwaarden, een slang en een geopend
wetboek, ter weerszijden van het balkon prijkt het wapen van Enkhuizen,
drie haringen op blauw schild, gedragen door de Stedenmaagd. Boven de
balcondeur een cartouche met in gulden letters de woorden: ‘Candide et
constanter’: (eerlijk en standvastig). Boven het frontispice bevindt zich
een zware attiek met het gekroonde wapen van Enkhuizen en versierd met
vazen en beelden en met een plooisel van marmer.
De Drommedaris was eertijds de Zuidpoort, een stevig bouwwerk, dat
deel uitmaakte van de verdedigingswerken der stad en van de zeezijde den
toegang tot de buiten- en binnenhaven beheerschte. In de Kroniek van
Enkhuizen van Brandt lezen wij: ‘Dit gebou wierd van steen opgehaelt,
en alles van binnen op bogen seer konstig gewrocht, en soo boven als
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onder de aerde met verscheide gevangkenissen versien. Aen de west sijde
wierdt het met een grooten en swaeren toorn of rondeel en aen d'oostkant
met een half rondeel beschermt, aan welker buitenste sijde het wapen des
Keisers, in witten steen uitgehouwen plag gesien te worden’ (dit wapen
is thans niet meer aanwezig, wel een schild met het Enkhuizer wapen). In
1914 is een aanvang gemaakt met de restauratie en versterking van den
Drommedaris. De poortingang is thans open gemaakt. - De poortingang
aan de zijde der brug heeft een zandsteenen portiek, gekroond met het
wapen van Enkhuizen, uit het jaar 1649. De toegang van de zijde der haven
heeft gebeeldhouwd lijstwerk uit 1540. Aan den muur hangen twee ankers
als herinnering aan den mislukten aanslag der Gelderschen op de stad in
1537. Een paar schepen van hertog Karel van Gelre poogden Enkhuizen
te verrassen, maar zij werden door ingezetenen opgemerkt: de opvarenden
wachtten den aanval der Enkhuizers niet af, maar namen overhaast de
vlucht, zich den tijd niet gunnende de ankers te winden, die afgekampt,
en later door inwoners der stad opgevischt, en als een zegeteeken in eere
gehouden werden.
Wie een zeer helder geschreven, betrouwbaar overzichtelijk werkje over
Enkhuizen wil lezen, waaraan wij eenige historische bijzonderheden hebben
ontleend, moet zich den ‘Gids voor Enkhuizen’ aanschaffen, bewerkt door
D. Brouwer (uitgave A. Egmond, Enkhuizen 1915).

Herfst
door Annie Salomons.
‘Zoodat we daarom besloten hebben onze verbindtenis....’, schreef ze langzaam, en
bleef dan stupide zitten kijken op de dt van het laatste woord.... 't Was toch met d t?
Tante Julia was onbeschrijfelijk stipt in zulke dingen; trouwens op de krant had ze
er ook altijd op moeten letten; en dat zou ze nu wéér....
‘te verbreken’, kwam er toen zakelijk achter aan, en terwijl ze er over broedde, of
op deze mededeeling onmiddellijk ‘de hartelijke groeten’ konden volgen, of dat er
eerst een verbindend zinnetje over den gezondheidstoestand van haar moeder tusschen
moest, - ‘Mama is er erg van onder den
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indruk, want mijn uitzet was al kant en klaar’ of iets analoogs; - dwaalde haar aandacht
af naar de stem van Louk, die zeker al een half uur lang in het telefoonkamertje er
naast met een heele serie van leveranciers aan 't confereeren was.... Nu had ze 't
blijkbaar tegen den behanger: ‘Neen, het kleed niet op maat maken.... Ja, laten ze er
dan onmiddellijk mee ophouden.... Voor onbepaalden tijd uitgesteld.... O, dat is heel
vriendelijk van u.... Neen, niets naar hier zenden op 't oogenblik.... We zouden altijd
met schadevergoeding....’
Goeie Louk, dacht ze stil voor zich heen, Louk, die anders altijd zoo pathologisch
verlegen was, dat ze al stond te blozen, als ze een uur moest afspreken om haar haar
te laten wasschen, en die dien ochtend aan 't ontbijt, toen Mama, als gold het een
ramp, waarvan ze nu pas goed den omvang zouden leeren begrijpen, de lijst van
bestellingen had opgesomd, die overal in de stad ‘in vergevorderden staat van
bewerking’ waren, - opeens iedereen had verbaasd met te zeggen: ‘Ik zal er dadelijk
een lijstje van maken, en dan naar alle kanten telefoneeren, dat 't niet noodig is.’
Nu werd de stem in 't kamertje zóó zacht, dat ze zich inspannen moest om iets te
kunnen verstaan; maar ook de man aan den anderen kant van de draad scheen het
geluid te gedempt te vinden; en toen Louk, herhalend, dringend articuleerde, verstond
ook Marie Anne: ‘Die Koningskinderen’ van Thijs Maris.. Nee, wilt U ze vooral niet
zenden? Ik kom ze morgen wel zelf halen.... Nee, vooral niét zenden....’
God, schreide ze nou toch? Om Louk, die zoo lief was, die haar stilletjes deze
verrassing had willen bereiden, die ze nu weer even stil trachtte tegen te houden,
Louk, die, tusschen al het geklaag om de schade, om de duiten, om wat tante Julia
zou zeggen, en om wat alle menschen zouden zeggen, - de eenige was, die dacht om
háár, de eenige, die trachtte haar pijnlijke toevalligheden te besparen? Alsof niet
álles wat ze zag, wat ze zei, wat ze deed, toch aan dat ééne haakte, waarvan immers
al haar laatste maanden vervuld waren geweest? Of schreide ze om dien verren
middag in Februari, toen ze eindelijk tegen hem had gezegd: ‘Je moet 't maar zelf
weten, Eddy’, en hij haar in triomf mee naar de voorkamer had genomen, waar mama
en Louk zaten; - toen hij later, in een stil oogenblik met haar voor de Koningskinderen
had gestaan, die boven den vleugel hingen, en eigenlijk heel onwezenlijk deden
tusschen al de luxe er om heen; en zachtjes had gezegd: ‘Dat zullen wij nu ons heele
leven blijven, koningskinderen.’
Die verre, verre tijd.... Het scheen zoo ondenkbaar, dat het heusch eens wáár was
geweest, dat zij eens werkelijk die sterke, zelf-verzekerde, geestige jonge vrouw was,
om wie Eddy zoo hartstochtelijk had geworven; die vrouw, die glimlachend naar de
krasjes rond haar oogen kon wijzen, en blijberustend zeggen: ‘Ik ben twee-en-dertig;
weet je dat wel? Over acht jaar ben ik veertig, om met Candida te spreken. En hoe
oud ben jij? Vijf-en-twintig?’
‘Je zult 't niet weten, vóórdat we op 't stadhuis zijn,’ had hij gezegd. En zij, weer
lachend: ‘Dus nooit?’.... O God, nu kreeg ze nog gelijk ook.
Het begin was zoo stralend overmoedig geweest, overmoedig van beide kanten,
hij met den overmoed van zijn jeugd, en zij met den overmoed van haar wijs inzicht,
dat door allen schijn had heen gekeken, en, nu de questie toevallig haar eigen toekomst
raakte, er toch precies evenmin inloopen zou, er precies even objectief tegenover
stond. Ze had zich zoo geheel de oudere en wijzere gevoeld, die, door te weigeren,
even zeer voor hem als voor zichzelf opkwam; ze had zoo moederlijk tegen hem
geglimlacht, als hij haar bezwoer: ‘Maar wil je me dan m'n leven lang laten boeten
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voor het feit, dat ik zeven jaar te laat geboren ben?’.... En al glimlachende en
afwerende, was er een zoete onrust in haar hart gekomen. Ze wist al die eerst
vanzelfsprekende dingen nu zoo zeker
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niet meer; ze zei nog wel altijd dezelfde woorden, maar haar oogen bleven soms
gevangen door de wil van zijn oogen; en tenslotte sméékte ze bijna: ‘Maar gelóóf
me dan toch, Eddy.... Natuurlijk vind je het nu beroerd; maar over vijf jaar zul je me
zégenen, dat ik zoo verstandig ben geweest. Terwijl, als ik nu toegaf, je natuurlijk
wel even gelukkig zoudt zijn, maar over vijf of tien jaar me zou voelen als een
gewicht.’
Toen had hij haar bij haar schouders gegrepen: ‘God, kind, waarom wil je me n u
per sè ongelukkig maken, om een mogelijke vrede over vijf of tien jaar voor me te
veroveren? Dit, dít oogenblik is toch 't eenige, waar we zeker van zijn. Geef me nú
het geluk; dan zal ik over tien jaar niet murmureeren, als ik dan ongelukkig moet
zijn, zooals jij beweert. Dènk toch niet eeuwig; wil toch niet alles vooruit in elkaar
passen; het leven is toch iets meer dan een rekensom....’
En toen had ze gedacht: waarom ook? waarom? Waarom is 't beter hem nu
ongelukkig te maken, dan over tien jaar.... God, ze kon al lang dood zijn dan; er kon
immers van alles gebeuren.... Was het eigenlijk geen gebrek aan levensvertrouwen,
aan needrige bereidheid, die haar altijd nog maar zuinig deden berekenen en
pietepeuterig overwegen, terwijl alles drong tot overgave?
En toen had ze gezegd: ‘Je moet 't zelf maar weten, Eddy’ en hij had op z'n knieën
aan haar schoot gelegen en met zoo'n bovenaardsche vreugde haar in de oogen
gestaard, dat ze op dat oogenblik nòg dieper de sensatie onderging gelukkig te maken,
dan het zelf te zijn.
Zoo was het de eerste weken gebleven; zij de genereus gevende, de rijke,
ontfermende; hij - één aanbidding, één vergoding; jong, eerbiedig en onstuimig
tegelijk, zoodat zij weerde en bemoedigde in een wonderlijk spel van snel wisselende
verhoudingen, haar kind, haar minnaar, haar vrome discipel.
Ze had een strakke en eenzame jeugd achter zich; haar levenskracht had ze gebruikt
om zich los te worstelen uit het luxueuse, conventioneele milieu, waarin ze was
opgegroeid, en om zich een eigen bestaan te zoeken, zelfstandig door eigen werk.
Ze had in de jaren van strijd zich intuïtief aangewend al haar opwellingen en
ontstemmingen te onderdrukken, nog vóórdat ze tot het niveau van haar bewustzijn
waren gestegen; ze bezat het gelijkmatige humeur en de bereide glimlach, van wie
al jong hebben geweten, dat het leven niet gemakkelijk is; haar werk, dat haar aandacht
prikkelde en aanzette, had haar géést bevrijd; ze kon vermakelijk en levendig en
boeiend zijn; maar aan den anderen kant van haar wezen had ze nooit geraakt. In den
tijd van droomen had zij gedroomd van: wég uit de sleur van uitgaan en fladderen,
weg van de leegte, leegte van binnen.... Nu, voor dit laat ontbloeid geluk stond ze
met de terughoudendheid van een kind; al het zachte was zoo vast in haar geworden;
het lag zoo diep toegedekt; zou deze sprookjesprins het betooverde slot toch nog
kunnen open krijgen, en alles, wat zich maar dood lag te slapen, tot het leven kunnen
roepen?
En hij hád haar slapende gevoel wakker gemaakt; al het onderdrukte wenschen
en verlangen van tientallen jaren had hij naar boven gelokt, zoodat ze eerst blij en
verrast, en toen overstelpt en beangst, de orkaan van miskende kracht zich had zien
bevrijden. God, wat raakte er niet allemaal verstopt en verdrongen en verwrongen,
als je maar werkte en dacht, over je gevoel heen; met wat een woede vocht het zich
nu naar het licht, de weekheid en de drang naar koestering, en het dringende
weg-willen-geven.... In enkele maanden was het alles gebeurd; de groei, die in anderen
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geleidelijk, jaren vraagt, was koortsig door haar verwonderde wezen gejaagd, en van
lachend, gul en onberoerd meisje, met een bijna mannelijk klaren geest, was ze in
korten tijd tot de hunkerende, felle en ongedurige vrouw geworden, die met hongerige
oogen den geliefde naar zich toetrok; die niet zorgeloos kon genieten
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van 't oogenblik, maar altijd in angst en onrust leefde; die altijd vroég en nooit kon
afwachten; die zich opdrong, omdat ze al te voren vreesde verloren te hebben; en
die, aldoor vreezend, alleen al door die vrees, verlóór....
Ze had het immers wel gevoeld, als ze hem vertwijfeld in haar armen klemde: dít
was het meisje niet, dat hij had aanbeden, de verre, ongenaakbare prinses, die
wegschonk uit de edelmoedigheid van haar hart; de sterke, zelfstandige vrouw, die
wat beteekende in de wereld, en die hem toch liefhebben wilde.... Ze had tegenover
hem immers geen gedachten en meeningen meer; ze had hem lief met de stupiditeit
van een backfisch, maar met uitmergelende onrust van de oudere vrouw. Ze hing
aan zijn hals als een last; ze trok hem neer, in plaats, dat ze hem sterkte.... En hij wàs
jong; daarmee was alles gezegd; hij stond nog vóór de wereld; hij had geen haast;
hij hoefde niets in te halen; hij bloeide gááf. Maar bij haar was alles zoo fel en zoo
vertwijfeld, dat ze soms wel in uitputting had gedacht er in te zullen vergaan....
Hij was eindeloos lief en geduldig gebleven, al hàd ze soms verwondering in zijn
oogen gezien, een zacht, bevreemd vragen, waarom zij altijd zoo tragisch ervoer,
wat voor hem een vreugde en een bevrediging was; maar 't had ook de mannnelijke
drang tot bescherming in hem doen groeien; en hij had soms stil bij haar gezeten,
met haar hoofd tegen zijn schouder, alsof ze een zieke was, die hij voorzichtig moest
koesteren.
Haar trotsche onafhankelijkheid, haar gewoonte zich te laten gelden, het was alles
neergebroken tot de slaafsche dankbaarheid, dat hij haar beveiligde tegen zich zelf;
dat hij haar niet prijsgaf als ‘een malle juffer’, maar onvermoeibaar bleef in teeder
geduld, zooals hij het eerst in vereering was geweest.
En onder al die warreling van zieleconflicten door, waren de gestadig groeiende
voorbereidingen voor haar naderend huwelijk, met hardnekkige regelmatigheid
doorgegaan; - na haar ‘uitzet’ had ze haar gordijnen uitgezocht, en na haar gordijnen
kleeden en zeilen en nog gisteren had ze met verwilderd hoofd een juffrouw over de
finesses van haar keukeninrichting te woord gestaan; zonder verweer als gold het
een lawine, die zich toch over haar wezen moest uitstorten.
Nu verbaasde ze zich bijna over Louk, die de ban van vertwijfelde berusting in
het doordraaien der eens in gang gezette machine door haar energiek telefoneeren
verbroken had; en terwijl ze op het geluid der gong, die meldde, dat de koffietafel
klaar was, lusteloos het half-beëindigde briefje aan tante Julia wegschoof, bedacht
ze met een bitteren glimlach, dat zij 't zich eigenlijk zoo scheen te hebben voorgesteld,
dat het heele huis tòch ingericht zou worden, en dat zij er zelf toch in zou moeten;
maar dat alleen de man er ontbreken zou.
‘Is er aan tante Julia geschreven?’ vroeg Mama opeens kort, midden uit een gesprek
met Louk over de mogelijkheid om van de lits-jumeaux aparte ledikanten voor de
kleine logeerkamer en Louk's slaapkamer te laten maken.
Marie Anne, die had zitten soezen over een woordschikking in zijn laatsten brief,
- zei hij: ‘nu ben je weer m'n liefste, m'n verre prinses, zooals je vroeger altijd was,’
of had hij gezegd: ‘nu ben je, m'n liefste, weer m'n verre prinses,’ - staarde met een
wonderlijk-afwezigen blik haar moeder aan; toen, de zooeven vaag gehoorde klanken
bij zichzelf herhalend, zei ze snel: ‘Ik ben er aan bezig’, en moest tegelijk bijna lachen
om het ridicule, - zij, die op de krant soms nog laat na een vergadering kolommen
vol had gepend, gewoon te werken met drukkersjongens naast zich, die de copy haast
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onder haar handen wegtrokken, zou nu, op een langen, stillen ochtend geen briefje
van tien regels aan een oude tante bij elkaar hebben kunnen brengen....
‘Je hoeft haar de heele geschiedenis anders
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niet uit te leggen,’ onderbrak Mama ongeduldig. ‘'t Is er alleen maar om te doen, dat
ze het door jou zelf weet, vóór ze het van anderen heeft gehoord.’
‘Ach, ze heeft de monogrammen immers tóch al op 't zilver laten zetten,’ sneerde
Marie Anne, telkens al blind zich verwerend, vóór iemand haar nog bedreigde. ‘Daar
is niets meer aan te doen; en ik denk, dat ze al lang weet, dat 't af is.... ze weet altijd
alles, vóórdat iemand anders 't weet, en misschien wist ze dit wel, vóórdat we 't zelf
hadden bedacht.’
‘Dat kan best,’ troefde Mama onmiddellijk strijdlustig, ‘tante Julia is iemand met
heel veel menschenkennis.’
Ze kon dat eeuwige smalen op haar ongetrouwde zuster niet uitstaan. Nu ja, Julia
hechtte misschien wat te veel aan vormen, en ze was wat nadrukkelijk de ‘rijke tante’,
die daarom ontzien wil worden, maar dat ze eerst de studeer- en werkplannen van
Marie Anne had afgekeurd, en later zich verzet had tegen dit engagement, - dat kon
Mama niet anders beschouwen, dan als bewijzen van haar goed inzicht. Het wás nu
eenmaal in hun kringen nog geen gewoonte, dat meisjes iets anders deden, dan thuis,
met privaatlessen, voor 't een of ander examen in talen werken; aan een krant te zijn
vond ze zelfs voor een man geen geziene positie. Maar toen Marie Anne dit dan
eenmaal doorgezet had; toen ze al dat vreemde werk dan scheen te kunnen en er zelfs
voldoening in vond, - toen had natuurlijk ieder verstandig mensch haar die onbesuisde
verloving met een jongen, die pas kwam kijken, van heeler harte afgeraden. Maar,
- en dit irriteerde haar juist zoo eindeloos in haar oudste dochter, - naar goeie raad
had ze nóóit willen luisteren. Altijd had ze alles alleen in zich zelf uitgedacht, en de
anderen voor onwrikbare besluiten gesteld. Zelfs Louk, die door 't vuur zou gaan
voor haar oudere zuster, had evenmin vooruit geweten, dat 't engagement ‘aan’ zou
gaan, als ze nu wist, waarom het ‘af’ was. Marie Anne had 't maar weer gedecreteerd,
met droge, harde stem; en als Mama dan over den duren behanger en de
badkamer-installatie sprak, keek Louk haar nog aan, alsof ze een misdaad beging.
M'n God, als het kind maar eens wat anders was geweest, wat opener, wat echter.
Ze was toch de moeder, en haar hart was toch ook niet van steen. Ze had Eddy toch
altijd vriendelijk ontvangen, al hàd ze dan bezwaren tegen de combinatie gehad....
Als Marie Anne nu tenminste maar eens de moeite had willen nemen, haar één keer
uit te leggen.... Maar neen; die bleef hooghartig zwijgen; die wist 't altijd beter dan
iedereen. Volkomen onverwachts was ze er een paar dagen geleden op uit getrokken,
zonder toiletartikelen, zonder zelfs een kam of een tandenborstel mee te nemen, en
even onverwachts was ze teruggekeerd, bleek, besloten, somber, maar zonder een
traan. Nu zag je toch maar eens, hoe ver je met zulke neuswijzigheid kwam! Als je
nog weifelde, of 't er wel van komen zou, bestelde je toch geen stoelen van zeven en
dertig gulden het stuk! Dan liet je toch geen groote monogrammen op je
kussensloopen werken; die kreeg je er nooit weer uit,.... en of Louk nu al bereidwillig
aanbood alleen een man te nemen, die dezelfde initialen had, voor dergelijke
kinderachtige grappen was het nu heelemaal niet de tijd.... Mama, met één donkerrood
oor en een zenuwtic aan haar linkerneusvleugel, schoof met nadrukkelijke
edelmoedigheid het schaaltje met koude biefstuk nogeens naar Marie Anne toe:
ondanks haar onverschillig kijken zag het meisje er afschuwelijk-slecht uit; de strepen
naast den moeën mond accentueerden, dat ze niet meer jong was, en nu haar haar
zonder zorg was opgemaakt, leek het dun en slap. Waarom ter wereld had ze den
jongen nu nog weggestuurd? Dat ze dol op hem was, had een kind kunnen merken.
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Zooals zij, altijd klaar met spottende critiek, zelfs op menschen waar ze wel van
hield, alles van hem had aanvaard, zonder één grapje.... Zooals zij, de ongenaakbare,
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's avonds de trappen afgleed, als ze hem in de verte had zien aankomen.... Hij kwam
ongelijk, toch miste ze hem nooit. Stond ze dan uren lang voor het raam uit te kijken?
had Mama dikwijls gedacht; zou ze 't dan zóó onoverkomenlijk hebben gevonden,
als hij eens gewoon had moeten bellen, en gewoon door Betje was binnen gelaten....
God, àls ze nu maar eens wat zei. Verdriet hàd ze; dat was duidelijk; er was
waarschijnlijk iets tusschen hen gebeurd, een misverstand, of wat dan ook; want
Eddy was altijd hartelijk en attent geweest, en ze kon niet gelooven, dat die jongen....
Maar telde de ervaring en het verstandiger inzicht van ouderen dan tegenwoordig
voor niets; was een moeder alleen nog maar goed om waschstellen mee uit te zoeken
en om rekeningen te betalen?
Mama voelde, dat de bitterheid weer de overhand kreeg over haar hart; ze was
toch altijd goed geweest voor de kinderen; ze was altijd om en bij hen geweest, toen
ze klein waren; ze had hun een verstandige opvoeding gegeven en een goed voorbeeld,
voorzoover ze wist; ze was haar leven lang een toegewijde huishoudster geweest, en
ze had 't er nooit bij neergelegd, ook niet in de moeilijke jaren van de ziekte van haar
man; - toch had ze nooit iets van vertrouwelijkheid bij haar dochters gevonden; Louk
was zachter; die kon, als ze haar tenminste alleen had, nog wel eens gezellig zijn, en
gewoon praten over gewone dingen. Maar Marie Anne had van haar jeugd af dat
geëxalteerde gehad: in haar jonge-meisjestijd geen gedachte aan een man of aan een
huwelijk, maar al haar kracht geconcentreerd op werk, op zelfstandigheid. En nu
haar jaren van droomen voorbij schenen, deze late liefde voor een jongen, die bij
haar geleerdheid toch eigenlijk kinderachtig had moeten lijken. En toen ze 't
onwaarschijnlijke tenslotte voor iedereen reëel had gemaakt door een uitzet van
zestienhonderd gulden, door een keukenmeisje en een daghit en een abonnement bij
de nachtveiligheidsdienst, - toen zei ze meteen, dat 't toch maar niet doorging....
‘En de wasch staat ook nog onuitgepakt in de gang,’ ontviel Mama opnieuw, omdat
ze zelf wel inzag, dat haar gedachten, hoezeer ook tot meelijden en zachtheid bereid,
toch telkens weer door het bezwarend materieele werden gevangen. ‘Dat is me in de
vier en dertig jaar, dat ik een huishouden heb, nog nooit gebeurd; maar je durft niet
nog meer overhoop te halen, want die kist met het uitzet kan nu ook niet langer in
het spreekkamertje blijven staan. Hoe eer al die dingen uit den weg zijn, hoe beter,
maar je weet niet, waar je met het goed blijven moet.’
Marie Anne, moeilijk bedenkend, wat ze straks aan haar chef op de krant zou
schrijven, - ‘Kom ik u vragen het verzoek om ontslag als niet gedaan te beschouwen,’
- had er door heen het visioen van de onderjurken met ragdunne kant, waarover ze
nog met Mama had gekibbeld, omdat die het ‘ondegelijk’ noemde; en Louk, die een
onbeheerschten blik van haar opving, schrok van de stompe pijn, die er uit sprak,
pijn van een gemarteld beest, dat zich niet verweert.
‘Ik zal 't straks alles wel uitpakken en opbergen,’ zei ze snel, omdat 't vanzelf
sprak, dat Mama ontzien moest worden, omdat 't Mama was, en Marie Anne, omdat
ze verdriet had; en omdat 't er voor haar niets op aan kwam.
‘Loukie,’ fluisterde Marie Anne, terwijl Mama de kamer uit ging, ‘jij mag bij me
komen logeeren, als ik in m'n oude juffershofje achter 't raam met de rooie geraniums
zit, hoor. Jij verdient vandaag den hemel aan me, kind.’
En ze vertrok haar mond tot een glimlach, terwijl haar oogen zóó vertwijfeld keken,
dat Louk de hare vol tranen afwendde.
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Tante Julia zat op het lage stoeltje tegen het bureau aan, en haar scherp, snugger
profieltje keek koel en rustig naar het bleekgeagiteerde gezicht van Marie Anne.
‘Maar laat me Mama even gaan waar-
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schuwen; ik denk, dat ze rust, of boven bij het goed bezig is,’ accentueerde Marie
Anne nadrukkelijk, om tante's hardhoorigheid tegemoet te komen.
‘Welnee, kind, ik kom immers eigenlijk voor jou. Ik hoorde het toevallig bij den
klokkemaker. Toen ben ik maar dadelijk naar je doorgegaan. Het moet een heele
slag voor je zijn.’
Marie Anne keek met knippende oogen naar buiten; de stem had zoo welmeenend
geklonken, en ze herinnerde zich vaag, dat tante Julia zelf in haar jeugd met een
officier verloofd moest zijn geweest; gelijksoortig verdriet bracht de menschen toch
altijd bij elkaar, dacht ze verzoend; en bijna week verontschuldigde ze zich: ‘Ik had
't U vanochtend net zitten schrijven; 't was niet de bedoeling, dat U 't door een vreemde
hooren zou.... U bent altijd zoo vriendelijk voor ons geweest.’
En dat ‘ons’, dat nu weer voor altijd ‘hij’ en ‘ik’ ging worden, hoe langer hoe
verder uit elkaar, - schrijnde haar opnieuw, alsof ze aan elk detail de wond van haar
hart zeer schuurde.
‘Er moet wel iets heel ergs gebeurd zijn,’ praatte tante Julia door, wie het zachter
gezegde was ontgaan, ‘er moet wel iets heel ergs gebeurd zijn, om op jouw jaren en
met den trouwdag zoo dichtbij, nòg den band tusschen jullie te verbreken.’
Marie Anne schudde zacht het hoofd; ze voelde zich opeens weer heel moe; ze
wist weer, dat ze tegenover die ándere wereld stond, waar alles om andere motieven
en volgens andere waarden ging; waar je, als je van elkaar ging, elkaar tenminste
stevig allerlei te verwijten moest hebben, echt concrete grieven van ‘hij wou ook
altijd’, en ‘hij dacht er ook nooit aan, dat ik’; en terwijl ze, even bijna gelukkig, aan
zijn laatsten lieven brief dacht, zoo vol teedere bezorgdheid en dankbare eerbied, dat
tante Julia daar zeker niets van begrepen zou hebben, zei ze zakelijk: ‘Ik zit juist aan
den directeur van de krant te schrijven; ik zou daar nu wel graag weer terug komen.’
‘Ja,’ vond tante, zoo bezwaarlijk, alsof zij 't te vergeven had, ‘dat zou ook verreweg
het beste voor je zijn, Maar of ze, zonder opgave van redenen, jou, die zoo wispelturig
lijkt, zoo maar weer terug zullen nemen....’
‘O, maar ik vertel hun, dat m'n engagement af is, en ze zijn er altijd erg aardig
voor me geweest.’
‘Af, àf; ja; maar de reden. Je hebt toch eerst er iedereen ingehaald, om te zeggen,
dat je met hem trouwen ging;.... dan kun je nu toch maar niet ineens zònder meer....’
Tante wond zich op, en Marie Anne, bits, nu opnieuw in haar gewone houding
van verweer, troefde onmiddellijk: ‘Nou, maar toen ik met 'm zou gaan trouwen, zei
ik toch óók niet, waarom.’
‘Omdat je van 'm hieldt, dat begreep iedereen....’
‘Nou, dan gaat 't nu af, omdat ik nu, omdat ik nu niet meer....’
Ze worstelde om de woorden over haar lippen te krijgen. Toen, opeens met een
veranderde stem, als om tante gemoedelijk te overtuigen, zei ze bemiddelend: ‘Maar
u begrijpt toch zelf wel, tante, juist als je niet meer zoo heel jong bent, doe je de
dingen niet meer in een roes. Dan valt er veel meer te overwegen, te wikken. Je hebt
niet meer de moed, die je over de moeilijkheden heen helpt....’
‘Maar hij was jong genoeg. Nu 't eenmaal zoover was, had hij dan maar moed
voor twee moeten hebben.’
‘Maar ik ben een vrouw met een éigen wil,’ spotte Marie Anne, terwijl ze tegelijk
vertwijfeld dacht: moed voor twee, o, als hij dát had gehad; nog iets van dien blijen
overmoed van het begin, toen hij al haar bezwaren weg lachte met de stralende
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zekerheid: ‘Maar als ik het nu heel vast en heilig wéét’; nog iets van die onwrikbare
overtuiging: ‘je hóórt bij mij; je kunt je verzetten, zooveel je wilt; tenslotte zul je het
zelf wel moeten inzien’. Maar toen ze 't hem nu eindelijk had geschreven, het ontzet-
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tende, dat ze zichzelf aandoen moest: ‘Eddy, het leven heeft voor jou en mij toch
eigenlijk een te verschillend gezicht. Jij of ik zullen ons altijd geweld moeten aandoen
om in de sfeer van den ander mee te leven; want we hooren in verschillende sfeeren,
en ons leven is in een verschillend seizoen,’ - toen had hij zich niet verzet; toen had
hij niet meer geworsteld, maar onmiddellijk terug geschreven: ‘Jij wonderlijk wijze
liefste; had ik al naar je woorden moeten luisteren, toen je me in het begin hetzelfde
zei? Maar ik kòn het immers niet gelooven, omdat m'n hart zoo naar je toetrok. En
ik ben nòg dankbaar, dat ik je toen niet geloofd hebt. Je hebt me zoo onzegbaar veel
gegeven en me zooveel dieper gemaakt. Je hebt me nooit, in iets teleurgesteld.
Vreemd, dat ik nu dan toch zeg: ik geloof, dat je gelijk hebt. Want in dezen tijd heb
ik geleerd, dat het leven onverwrikbaar is, en dikwijls sterker dan onze wil. De jaren,
die ik te laat geboren ben, zooals ik dat in 't begin altijd noemde, kan ik nóóit inhalen.
Jij hoort, als het ware, in een andere klasse, en dat schrijnde ons altijd weer, zoolang
we speelden, dat we gelijken waren. O, m'n verre princes, nu blijf ik je eeuwig
vereeren, omdat je me niets dan van het allerbeste hebt gebracht.’
‘Je bent eigenzinnig, jullie moderne vrouwen zijn eigenzinnig,’ weerlegde tante
Julia, regelrecht vijandig; ‘jullie doet maar net, wat je invalt, en bereidt daarmee je
eigen ongeluk. Want je zult mij niet wijs maken, dat je je nu gelukkig voelt.’
‘Nee, niet bepaald,’ gaf Marie Anne toe, met een zielig vertrekken van haar mond,
en tante Julia, die er onbewust teleurgesteld over was, dat er niet geschreid werd,
zag juist bijna haar doel bereikt, toen de deur ineens met een ruk open vloog, en Louk
de kamer binnen snelde, angstig van haar zuster naar tante Julia kijkend.
‘God, tante, ik hoorde nù pas van Betje, dat U er was; komt U toch mee naar de
huiskamer; ik zal dadelijk thee zetten. Ik heb Mama ook gewaarschuwd.’ En nogeens
speurde ze nerveus naar de strak getrokken gezichten.
‘Nee, dank je,’ zei tante koeltjes, ‘ik ga maar meteen naar huis.’
‘'t Liep heusch nogal los,’ troostte Marie Anne gedempt; ‘ze heeft in
edelmoedigheid zelfs niet gerept van 't zilver.’
Waarop ze, neeroogend op den half afgeschreven brief aan haar chef, opeens door
een zoo onoverwinnelijken walg van alles, wat er was, en wat nog komen zou; van
alles, wat ze moest, en wat haar onthouden zou blijven, overvallen werd, dat ze,
teruggezakt in haar bureaustoel, blind voor zich uitstaren bleef.
‘We gaan kapot,’ dacht ze stomp, ‘we gaan allemaal kapot, ieder op z'n eigen
manier.’ En dan weer: ‘Waarom zou ik lachen over tante Julia? Is het niet mijn
voorland, zal ik niet net zoo worden? O God, ik heb geen kans; ik zal me niet boven
de verbittering uit kunnen werken. Ik ga kapot, op m'n eigen manier, zooals iedereen,
zooals iedereen.’
En het doffe: ‘kapot, kapot’ klopte in haar hoofd, als slagen van een hamer.
Na het eten kwam er een oogenblik van respijt; ze lag in een lagen stoel gedoken,
staarde vaag den tuin in, waar de gelende wingerdslingers zoetjes wuifden, en
verbaasde er zich over, hoe deze bijna pijnlooze luwte zoo ineens over haar hart was
neergestreken. Ze was een beetje bang zich te bewegen, omdat dan al de ellende
misschien ineens weer over haar losbreken zou.
Vreemd, mijmerde ze langzaam, dat ze nu weer even gewoon kon zijn, met de
andere menschen mee; dat nu even die angel uit haar hart was genomen, en ze de
dingen nuchter zag. Natuurlijk, Eddy wás een lieve jongen; maar dat was toch de
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heele wereld niet. Er bleef toch nog eindeloos veel meer over; haar werk, Louk, haar
muziek, gedichten, concerten, menschen, waar ze mee praten kon.... Het leek wel,
of haar aandacht de laatste maanden in een kramp was ver-
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stard geweest; haar gedachtenveld was zoo eng, zoo begrensd geworden; alles kwam
van en keerde naar Eddy.... En hij had toch geen grootsche geest; alleen een zoo
stralend hart....
Stil, leidde ze zich weer rustig af; vandaag is het als den eersten dag na een operatie;
dan is de pijn zoo brandend, dan concentreert alles zich op dat eene plekje, waar iets
weggenomen is; maar dat wordt ieder uur minder. Je merkt na een paar weken met
verbazing, dat je er ook wel buiten kunt; er komen uren, dat je bijna gaaf leeft in de
bezigheden van het oogenblik; en dan komt eindelijk de tijd, dat het verdriet zóó ver
weggeweken is, dat je er mee kunt spelen; dat je herinneringen kunt oproepen, als
een lieve verteedering; dat je je vermeit in je zoete weemoedigheid.... Maar dat duurt
heel lang, en daarvóór moet je zeeën van ellende doorwaden, zeeën.... Hoe was het
toch mogelijk, dat andere menschen door hun verdriet heen kwamen; andere
menschen, die niet, zooals zij, de troost hadden van prettig werk, van algemeene
belangstellingen, van vermogen om te begrijpen; winkelmeisjes, verlaten door hun
geliefden; de doove verver bij de achterburen, eindeloos gesard door de jolige meid,
die met allecommensalen grapjes maakte; de ziekelijke schoonmaakster, die haar
eenige kindje verloren had; - waaruit putten die allemaal hun moed om toch weer
verder te leven, door al die leege dagen zonder doel, terwijl zij, met alles wat ze dan
toch nog kon en had, bijna niet staande wist te blijven.
Was ze zoo zwak en zoo klein? Maar Eddy bewonderde haar toch juist, en zei,
dat ze heroïsch was. God, als ze dat maar kon vast houden, dat het goed was geweest,
goed voor hem. Dat ze hem had bevrijd van een juk, dat hem te zwaar was geworden;
dat hij nu weer, versch en jong, een blijer leven kon beginnen, tusschen menschen,
die bij hem hoorden, jonge meisjes, die nog zorgeloos en zonder haast, onbedoeld
coquet, en bekoorlijk waren; jonge meisjes, die hetzelfde licht droegen in hun oogen
als hij; en niet haar verteerenden gloed. O, die avond, toen ze tastbaar ervaren had,
wat ze, zonder 't zich te willen bekennen, al maanden had geweten; die avond, dat
in de zoele herfstlucht Eddy met de andere jonge mannen en meisjes den tuin in
gedwaald was, terwijl zij met de ouderen om de tafel was blijven zitten, in een boeiend
gesprek over de buitenlandsche toestanden. Ze had de jonge stemmen hooren dartelen,
en tegelijk de waardeering voor haar vlotte intelligentie op de gezichten der ouderen
gezien; ze had tegenover elkaar gesteld de Engelschen, die hun medemenschen wel
alle ideëele vrijheid lieten, maar de beste handelsrelaties, de voordeeligste posten
voor zich alleen opeischten; en de Duitschers, die alles wilden maszregeln, van boven
af, maar niet de materieele belangen van de ‘beschermde natie’ dwarsboomden; - en
onder haar woorden door had ze gezien, hoe Eddy, met een blik, dien ze zoo goed
van hem kende, het haar van een der meisjes had losgemaakt, dat aan een doorntak
was blijven hangen; en terwijl ze idealisme en pharizeïsme, zakelijke nuchterheid
en opportunisme door elkaar hadden gewerkt, totdat geen enkel begrip meer zijn
eigenlijke beteekenis had behouden, had ze met een vreemde helderheid gedacht: zij
is vier en twintig; ze heeft geen rimpels, en geen meening over de verhouding der
volken. Zoo zijn ze daar allemaal, bij elkaar; en ik hoor hier, bij de wijsheid en de
sjawls en de rheumatiek.
En toen was Eddy terug gekomen, zonder de anderen; hij had iets betrapts in z'n
blikken gehad, en had, over haar heen gebogen, zacht gezegd: ‘Wil je me vergeven,
Marie Anne; ik ben langer weg gebleven dan ik dacht.’
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En zij had luchtig gelachen en gezegd: ‘Vergeven? Maar dat kun je immers alleen,
als je tegenover elkaar staat, ieder aan den anderen kant van 't geval. Wij kunnen
elkaar toch nooit iets vergeven....’
Toen had hij, zonder begrip voor haar
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spitsvondigheidje, alleen even vaag voor zich uit gestaard en er aan vastgehouden:
‘Ik geloof toch niet, dat 't erg aardig van me was.’
En onder 't naar huis wandelen, had ze vertwijfeld met haar hoofd op z'n schouder
in zijn jas gebeten; ze was toen al volkomen vereenzaamd geweest, want zij wist wat
er moest gebeuren terwijl hij er nog zoo onbevangen bij liep; wat er moest gebeuren,
niet om dat eene meisje, waar hij misschien nog wel een paar nachten van droomen
zou; maar om het leven, dat hem anders trok dan haar; hij was opeens haar gelijke
niet meer geweest, maar haar kind, voor wie ze nu al dat erge moest gaan lijden;
maar, o God, een zoo hartstochtelijk bemind kind, en dat ze niet opgeven kon....
Nu barstte plotseling de opstandigheid weer los in haar hart: waarom, waarom had
ze het gedaan? Waarom had ze hem een vrijheid terug gegeven, die hij haar nog niet
vroeg? Waarom had ze hem in zichzelf laten zien, terwijl hij anders het leven met
haar zou hebben aanvaard, zooals het eenmaal was gekomen? Hij zou zich nooit
hebben losgemaakt; hij zou nooit zelf deze beslissing hebben genomen; dan had ze
toch eerst gelukkig kunnen zijn, maanden, jaren misschien; dan had ze toch eerst
kunnen drinken, tot verzadigens toe, zij, de verdorste, de versmachte. Hij was nog
zoo jong; hij had altijd nòg weer een nieuw leven kunnen beginnen, nadat hij haar
de volheid gegeven had. En dan was ze toch niet achter gebleven als een idioot, die
niets weet en niets kent, en altijd maar achter de tralies heeft staan te hunkeren; dan
was ze toch een vrouw geweest, die de diepten van geluk en van smart had gepeild,
en nu niets meer van het leven te wachten had. Dan had ze toch niet verbitterd hoeven
te worden, zooals nu, nu ze voelde, dat al haar zielskracht was verteerd in een somber
verlangen, in een stomp verzet, om alles wat haar onthouden werd.... Ja, ze wíst het
wel, alleen de ‘kleine’ zielen werden bitter, als het lot hun tegensloeg, maar er lag
weinig troost in, bij haar verbittering dan ook nog te weten, dat ze maar een kleine
ziel had....
O God, het wàs niet onoverkomelijk alles te verliezen, als je maar eens alles bezeten
had. Maar zóó afstand te doen, vóór de vervulling; was ze dan gek geweest, dat ze
die ondragelijke marteling had geroepen over haar eigen hoofd? Dat ze nu zijn
vereering had gered; dat ze nog bitterder onder zijn verkoeling zou hebben geleden;
dat het een misdaad zou zijn geweest tegen zijn argelooze jeugd; ach, bakerpraatjes;
ethisch gefemel, goed voor de Zondagschool.... Ze hàd hem, en ze had hem moeten
houden; ze had zich in het leven moeten storten, zonder bedenkingen; o, ze zou weer
jong zijn geworden in haar geluk, als ze maar eenmaal van die sloopende onrust
bevrijd zou zijn geweest; ze zou weer mooi zijn geworden en geestig, ze zou al de
facetten van haar vernuft voor hem hebben laten stralen; hij zou zich bij haar nooit
verveeld hebben, zooals bij zoo'n jong gansje, en ze zou voor hem hebben gezorgd,
gezorgd; alle kleine dingetjes, die hij prettig vond, zouden er altijd zijn geweest,
precies zooals hij het verlangde; ze zou in z'n werk hebben meegeleefd; en soms, maar dat zou 't moeilijkste zijn, - zou ze hem uit logeeren sturen, bij jonge vrienden,
die jonge vrouwtjes hadden; en dan zou hij terug komen, een dag eerder dan ze
hadden afgesproken, stralende van verlangen naar háár, omdat niets ter wereld bij
het geluk van hun samenleven kon halen. .... M'n God, als hij nu, nu dadelijk eens
kwam. Als hij ineens voor haar stond, en zei: ‘Liefste, ik kán niet buiten je. Je hadt
toch géén gelijk. Ik houd alleen van jou....’
In een blinde hoop trachtte ze zich op te richten, maar tegelijk kerfde de
vertwijfeling zoo wreed door haar hart, dat ze haar hoofd kreunend op de stoelleuning
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liet vallen. Hij zou níét komen; hij had haar inzicht aanvaard. Hij had immers zelf
geschreven: ‘Ik had je zoo lang als een onbereikbare heilige vereerd, dat ik bijna
schrikte, toen je
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een tastbaar mensch voor me werd. En hoeveel liefs en warms die rijke mensch me
ook bracht, ik kon mijn verloren heilige toch nooit geheel vergeten.’
Hij kon nu weer in haar zien, wat hij eigenlijk altijd in haar had gezocht: een
geheimzinnig idool, een koel-schitterend sieraad. Zijn léven lag elders. En zij, zij, o, de leugen van dit alles, - ze had kunnen bedelen als een hond, om nog iets van z'n
warmte, nog iets van z'n zachtheid, omdat ze verging, omdat ze het niet dragen kon.
En toch.... en toch! als ze aan zijn oogen dacht, zijn jonge, moedige oogen en de
zachte blijheid van zijn stem; als ze er aan dacht, hoe hij haar kon troosten en
koesteren, en hoe jongensachtig-uitgelaten hij zijn kon, op hun lange zwerftochten,
- dan wist ze weer, dat haar sentiment geen liefde was, die iets, oneerlijk, had kunnen
rooven; dan wist ze, dat ze 't hem altijd weer zou moeten zeggen, ondanks de
vertwijfelde ondergang van haar eigen hart; omdat ze hem zóó lief had, dat ze hem
gaaf wilde bewaren voor een gaaf geluk.
Het was volslagen donker geworden; en terwijl dit plotseling tot haar bewustzijn
doordrong, besefte ze tegelijk het gevaar, dat Louk of haar moeder haar zouden
komen zoeken, en iets zachts of troostends zeggen. In angstigen weerzin stond ze
op, sloop voorzichtig de deur uit, en op den tast de trap op naar boven. In de huiskamer
hoorde ze Mama's stem en een heesch mannengeluid, vol bedenkingen. Zeker de
behanger, dacht ze suf, of de man van de lampen. En tegelijk was er weer die
verbazing in haar, dat er nooit iemand dood kon gaan, en dat er geen engagement
verbroken kon worden, of dadelijk waren er materieele kwesties. Er was nooit tijd
voor verdriet, maar altijd moest er geconfereerd worden met naaisters en drukkers
en ververs en huisbazen.... Ach, en bij geluk eigenlijk ook; de menschen verdronken
alles in de materie; en als ze dood gingen, waren ze nog verbaasd, dat ze zoo weinig
van hun leven hadden overgehouden....
Ze had de deur van haar slaapkamer op slot gedaan, en bijna rustig begon ze nu
zich uit te kleeden. Vreemd, dacht ze; nu kon ze weer adem halen; na elken ergen
aanval scheen een rustpoos te komen, zooals in hoofdpijnnachten. Op 't oogenblik
hoefde ze heelemaal níét gek te worden; ze zag het leven, zooals het was, moeilijk,
maar toch wel te doorstaan, en ze herinnerde zich zelfs, dat er menschen waren, die
het prettig vonden. Ze bekeek haar blanke armen in den spiegel, bezig haar haar te
borstelen; ze dacht, hoe ze de laatste maanden een nieuwe belangstelling voor die
armen, en voor haar tengere polsen had gevoeld; ze wist meteen, dat dat nu niet meer
noodig was, maar het roerde haar niet.
Dan dacht ze aan de krant, met zijn sfeer van jacht, het doffe draaien der machines,
de lucht van olie, inkt en papier, het slifferen van de drukkersjongens door de
zwartsteenen gangen, en de gemoedelijke kameraadschap onder elkaar, waar haar
verder leven nu bij hooren zou.... Ze wist zeker, dat ze haar hartelijk zouden
ontvangen, als ze terug kwam, en de eerste dagen roerende kleine attenties voor haar
zouden hebben; maar ze wist ook, dat, als de directeur 't hun morgen zou vertellen,
ze er uren lang in de verschillende kamers grappen over zouden maken; onbescheiden
er over zouden blijven doorleuteren, met een bakerachtige belangstelling voor
amoureuse conflicten, die ze van al die idealistische cynici zoo goed kende.
‘'t Raakt aan hun eigen zeer,’ dacht ze wijsgeerig; ‘het leven is niet ingericht op
gevoelige harten.’ En ze vond zoo'n krant, waar iedereen met hartstocht, dikwijls
boven z'n krachten werkte, om een wrok tegen 't eigen lot te verduwen, opeens de
boven alles geschikte plaats om haar gekwetste wezen op te bergen.
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Terwijl ze zich waschte, kwam, dwars door het parfum van haar zeep, opeens de
geur van Eddy over haar: een mengsel van siga-
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retten en scheerpoeier en zeewater; ze probeerde zich precies het beloop van zijn
hooge. jongensachtige oor te herinneren; maar ze was er te moe voor, en ze zei dat
't haar ook eigenlijk niet schelen kon. Wat zou hij nu doen? dacht ze vaag. 't Was
Dinsdag, debatingclub.... of zou hij niet zijn gegaan.... Gek, dat ze dat nu niet wist
en al die kleine dingen nooit meer zou weten.
Toen zocht ze een nachtjapon. O ja, de wasch was niet uitgepakt; maar keurig, op
rechte rijen, met de gekleurde bandjes er nog om heen, had Louk de stapels van haar
uitzet in haar kast opgetast, de rokken met geborduurde strooken, de combinations
met de zijden lintjes; de ragdunne onderjurken en de nachtjaponnen met de lage
halzen.... En tegelijk wist ze weer dien avond, toen Eddy aan haar bureau de adressen
voor de ondertrouwkaarten had zitten noteeren, en Mama aan den anderen hoek van
de kamer, met onderdrukte stem, een betoog tegen haar had gehouden, dat zij, met
haar gevoelige keel, in dit vochtige klimaat, toch zeker niet zoo onverstandig zijn
zou een nachtjapon te nemen.... En toen ze koppig volgehouden had, en haar moeder
schouderophalend was heen gegaan, - toen had Eddy ineens achter haar gestaan, en
met z'n warme hand om haar keel jongensachtig gezegd: ‘Maar ik zal je toch altijd
warm houden, schat, altijd.’
Met een ruk trok ze het rose bandje door, en griste een nieuwe nachtjapon naar
zich toe. ‘De trouwponnen’ hadden Louk en zij ze samen genoemd, zooals ze ook
praatten van de ‘trouw’-vaatdoeken en de ‘trouw’-eierdopjes. Nu beet die naam haar
opeens met een knauw in haar hart. Tegen haar wil was haar een zacht kreunen
ontsnapt, en langzaam neerzakkend naast de kast, dacht ze nog dof: ‘Nu komt weer
een érge aanval,’ en toen: ‘Ik wou maar, dat ik er aan dood ging.’
Maar ze voelde het sterke kloppen van haar hart. Te jong om te sterven; te oud
om te mogen leven, wist ze zich, en ze drukte haar tanden in de palm van haar hand,
tot een bleek-roze streepje langzaam over de nieuwe nachtpon heenkroop.

Een vrouw als zij,
door Elisabeth Zernike.
I.
Middenin het dorp, waar de smalle gele grintweg zich tot een plein verbreedde, en
de oudste linden stonden uit heel de streek, lag de herberg en recht daartegenover de
deftige notariswoning. Het erf voor de herberg was bestraat met oude, ongelijke
klinkers. Daar werden, vroeg in den zomer, de ijzeren stoeltjes en tafeltjes gezet en
aan weerskanten de hooge, gesplinterde voederbakken. Er waren vele bekraste ruitjes
in den ouden gevel. Veelal weerklonken, in en om het huis, vrouwenstemmen, die
vroolijk zich mengden met het paardengetrap op de steenen. De herberg bloeide. De
notariswoning, voornaam, trok zich terug achter haar goed onderhouden tuin. De
stijve, donkere sparreboompjes weerspiegelden in koele ruiten, waarachter
kamerplanten stonden, fijne varens en dikbladige clivia's. De notaris woonde er alleen
met zijn oude huishoudster.
Naast de herberg stond een ferm, jong huis, de grootste kruidenierswinkel uit het
dorp. Die gevels maakten niet één lijn, want het jonge huis trad, parmantig, een paar
stappen naar voren. Daarnaast, maar ook half er achter verscholen, zoo dat het niets
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kon zien van de notariswoning, lag het ‘scheeve huis’. Iedereen noemde het zoo,
omdat het schuin stond ten opzichte van
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den weg. Een zonderling huis was het, heel klein vergeleken bij den grooten tuin er
om heen. Een kunstschilder had het laten bouwen. Er waren drie kamers op het
noorden, maar de keuken, op het zuiden, had alle zon. De schilder had er eenzaam
veel jaren geleefd, en was er eenzaam gestorven, de menschen zeiden: door gebrek
aan zon. Toen bleef het huis langen tijd leeg, want niemand nam genoegen met die
keuken op het zuiden. De dorpelingen keurden het goed, dat het leeg stond, het was
een bijna veracht huis. Maar plotseling werd het verhuurd aan een vrouw, een
gescheiden vrouw uit de naaste stad. Ze heette Lucie van Gerlach en was toen 36
jaar oud. De notaris zei - het heette dat hij toevallig de rechtszaak had gevolgd - dat
de eisch tegen haar was geweest. In waarheid had hij naar haar geïnformeerd, nadat
hij haar eenmaal had gezien. Ze vertoonde zich niet veel, maar maakte toch ook niet
den indruk zich schuil te houden. Wie met haar in aanraking kwam, voelde meest
iets van zachtheid of medelijden even. De notaris ontmoette haar het eerst in den
kruidenierswinkel, waar hij een enkele maal sigaren kocht. Toen hij binnen kwam,
hij, de heer, met zijn lange grijzende sik, had ze even opgekeken, heel rustig, zooals
een kind dat zou kunnen doen, wanneer een vreemde komt waar zíj zich thuisvoelt.
Bruine oogen had ze, die waren donker in haar blank gezicht, maar licht, warm en
gouden bij het glanzend zwart van heur haar. Ze zat, bescheiden, op een uiterste
puntje van de lange, wit geschuurde bank en steunde met één elleboog tegen de
groote koffiemolen. Andere koopsters waren er toen niet in den winkel. Hij begon
te praten, wat al te geanimeerd, met juffrouw Baks, de kruideniersvrouw. Over dure
en goedkoope sigaren. Onderwijl probeerde hij naar Lucie te luisteren; maar ze zat
heel stil. Alleen hoorde hij haar knabbelen op versche koekjes. In haar schoot lag de
zak, waaruit ze telkens nam. Hij merkte op, dat ze blanke handen had, met spits
toeloopende vingers. Ze was niet groot en ook niet heel slank. Ze was juist zooals
hij een vrouw graag hebben wilde. Maar toen voelde hij plotseling, dat hij daar zijn
zelfvertrouwen stond te verliezen. Hij streek niet langs zijn sik of wipte, toen hij
betalen zou, het losse geld uit zijn vestzakje. Ze bleef zwijgen, ze at haar koekjes,
genietend als een kind. Natuurlijk begon juffrouw Baks over hem te praten, zoodra
hij de deur achter zich dicht trok. Maar toen plofte Lucie juist het leege zakje in
elkaar.
‘Ik zit graag hier op uw bank,’ zei ze, ‘ik wil altijd op dit verste puntje zitten, daar
is de koffiegeur het sterkst.’
‘En uw koekjes altijd dadelijk hier op eten?’
‘Mag dat niet?’
‘Alles mag in mijn winkel,’ zei juffrouw Baks, en bloosde even.
Lucie glimlachte stil. ‘Dat is best.’
Men noemde haar veelal ‘die vrouw.’ - Ik heb gehoord, dat die vrouw, je weet
wel, altijd in haar keuken zit. Zonderling, voor zoo'n mensch? Dan werd nog eens
het huis haarfijn beschreven, maar iedereen wist, dat alleen de keuken op het Zuiden
lag.
‘Ze zal van de zon houden.’
‘Maar ze slaapt er ook, ze heeft er een bed staan.’ Natuurlijk was men wel heel
goed op de hoogte. Lucie voelde niets voor de moderne hygiëne. Ze vond het zoo
gemakkelijk, alleen de keuken te bewonen. Met haar man, Gerard Aldriks, had ze
in een groot huis geleefd. Een huiskamer, een salon, een eetkamer; de keuken in het
sousterrain, de slaapkamers op de derde verdieping. Ze was moe daarvan. Alleen
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van de huiskamer had ze gehouden, maar ze kon er zoo weinig zijn, er was altijd
iets, dat haar weg riep. Gerard stapte met plezier door de vele gangen, een man hield
van lichaamsbeweging. Het is een sport, placht hij te zeggen, op de daartoe gezette
tijden in ieder vertrek te zijn. Ze kon nog huiveren als ze aan dat groote huis terug
dacht; zelfs vroeger, in haar vaders woning, had ze niet zóó de leege eenzaamheid
gekend als daar. Nu
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had ze dan de ruime keuken, met de breede lage rechtbank langs de ramen. In een
hoek van de rechtbank had ze wat aardige kussens gelegd; ze zat daar graag en keek
uit in den tuin, en verder weg, over het land. Nooit verveelde ze zich, hoewel ze
dikwijls werkeloos bleef. Vooral 's zomers was er zooveel, waarnaar ze kijken kon.
Allereerst de tuin. Ze liet hem niet onderhouden. Soms kwam de tuinman de haag
knippen met zijn groote schaar, de buren hadden hem dan gestuurd. En zelf zaaide
ze graag. Ze had een groote voorliefde voor die kleine pakjes zaad, waar de bloemen,
hel, al buiten op zijn geschilderd. Druipende hartjes en leeuwenbekken, wilde spirea
en grootbloemige papaver, en winde, die zijn spitsbladige ranken overal de heg
aanbood, dat alles groeide in haar tuin. Ze hield van de fijne madeliefjes, die
wemelden tusschen het gras; meer dan de vlammende papavers gaven die haar het
mild gevoel van lente's blije overdaad. Vogels waren er veel. Een eksterpaar bewoonde
de bonte es en stapte met vorstelijke onbezorgdheid, staartwippend, over het grootste
grasveld, of vloog af en aan, bedrijvig, in breeden zwier. Maar er nestelden ook kleine
vogeltjes, pijlsnelle meesjes, die een plotseling misbaar maakten onder de lage
struiken en te voorschijn wippend, het kopje draaiden naar alle kanten, dan, wup, uit
het gezicht verdwenen. Ze kon langen tijd door den tuin loopen en alle bloemen stil
bekijken en de vogels wat kleine onbeduidende woorden toeroepen, en het sluimerend
gevoel hebben, dat heel de schepping één was en alles elkaar liefhebbend begreep.
Achter den tuin strekte zich het wijde land. In herfst- en regen-zacht winterweer
zag de aarde zwart, diep zwart, week en vruchtbaar. Lucie hield van den regen, of
liever, ze ging er van houden, toen ze een tijd lang buiten had gewoond. In den
tweeden winter na haar komst op het dorp vroor het streng, weken achtereen. Ze was
er aan gewend, dat alles stierf in haar huis, en daar buiten, zoover ze kon zien, maar
ze wist nog niet, dat alle geluid sterven kon. In den nauwelijks schemerlichten morgen
wekten haar de musschen door hun angstig gepiep om brood. Ze hoorde wel, dit was
niet hun luidruchtig gekwetter in den vroegen, hellen zomermorgen. En ze strooide
haar kruimeltjes, die de vogels huiverend leken weg te pikken van den hard bevroren
grond. Toen, op een morgen, hoorde ze het gepiep niet meer. Ze bleef luisterend
wachten in haar bed. Aarzelend kwam de dag uit windstille lucht over de bevroren
aarde. En ze merkte dat alle geluid dood was. Ze moest het kleine gehijg van haar
adem inhouden om te kunnen luisteren, luisteren. Maar alles bleef stil en strak. Hard
en onbevangen door de stilte kwamen de menschengeluiden, gestamp en geraas. Ze
begreep dat dien nacht de vogels waren bevroren. Onmeedoogend was de vorst en
met moeite leefden de menschen voort, de korte strak-stille dagen, de lange
geluidlooze nachten. Lucie leed veel van de kou. Ze hield er niet van zich zelve
angstvallig te moeten verzorgen. Toch kon ze niet veel anders doen dan strijden om
een beetje warmte. Ze voelde zich opgesloten in haar keuken. Het huis was weinig
solide gebouwd, zoodat de vrieslucht naar binnen zoog door vele spleten. Ze werd
lusteloos en verdrietig, ze dacht iederen morgen aan de doodgevroren vogels en vond
het weer zoo wreed. Weken later - de vorst had steeds aangehouden - werd ze eens
wakker uit een droom en voelde zich plotseling als in een vreemde, warme wereld,
waar leven en beweging was, waar water tikte en droop en lekte. Ze wilde zich
onttrekken aan dien droom, ze deed haar oogen open. Toen zag ze de ramen als
groote, zwarte vlakken, en hoorde het getik van vallende druppels op den nog harden
grond. Een nieuw en mooi gevoel brak in haar open. Het regent - zei ze zacht - het
is weer warm en het regent, het leven komt terug, het geluid. God, het geluid van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

den regen. En in den dag die kwam, werd weer de aarde week en zwart en vruchtbaar.
Zoo leerde ze van den regen houden.
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Als haar belangstelling te vaag was voor de kleine bloemen en vogels van den tuin,
keek ze naar het land, dat wijd den tuin omsloot. Vroeg in den zomer stond alle
akkerland groen en ze kon geen verschillende gewassen onderscheiden. Dan werd
het koren goud en rijpte; de boekweit, teer groen-wit, vol bloesemwit, grauwde onder
de zengende zon en de sappig groene haver geelde. Enkele boerenwoningen kon ze
zien, een schaapskooi, een boschrand. En ook beide de kerktorens van het dorp. Op
de één draaide flikkerend een weerhaan, de ander droeg een kruis. Ze voelde alleen
iets voor de kerk met het kruis. Och, hoe dikwijls, als zij werkeloos stond tegen een
boom geleund, of hurkte in haar hoekje voor het raam, begon het klokje te kleppen,
bedrijvig, met kleine schommelingen, als een heen en weer dribbelend vrouwtje. Zij
hief dan haar hoofd en luisterde, glimlachend vaak. Nu moeten de menschen al weer
naar de kerk, zou ze denken. Het is toch aardig, telkens zoo'n bezigheidje. De klok
hoeft maar even te luiden, en ze gaan. Ze gaan God aanbidden. Wat zou het toch
zijn, dat de menschen God noemden? Als de zon haar dan juist zoo warm omscheen
en een geur van vocht en vruchtbaarheid steeg uit de aarde met al haar levend gewas,
dan voelde ze den hemel wel heel dicht bij de menschen, in hun open oogen, hun
open hart.
Het andere kerkje leek haar altijd te slapen. En de weerhaan spotte, blinkend in
ieder zonnetje, met zoo'n doode boel. 's Zondagsmorgens alleen kwam er een klein
beetje leven in. Ze zag de mannen, ernstig in 't zwarte pak, met de zijden pet op, om
de de kerk heen blijven staan, totdat de dienst begon. De vrouwen mochten dadelijk
binnen. En ze moest aan het oude versje denken:
Altijd is mooi Jantje ziek,
Middenin de week, maar 's Zondags niet.
's Zondags gaat ze naar de kerk,
Met een boek vol zilverwerk.

Een enkele maal kwam de dominee haar bezoeken. Ze vond het aardig, hem een
klein beetje verlegen te zien binnenstappen. In 't begin had hij gevraagd of ze niet
eens in de kerk wilde komen, hij zou haar met genoegen onder zijn gehoor zien. En
ze was gekomen, dadelijk dien Zondag, zoo geheel onbevangen. Dat de menschen
veel naar haar omkeken, fluisterend, hinderde haar niet. Maar dat die lieve jonge
man daar zoo vervelend stond te praten, zoo heel vervelend, en toch blijkbaar zich
inspande en zelf het mooi vond. - Och, zei ze hem later, u moet mij niet meerekenen,
ik begrijp al die dingen zoo slecht, ik ben er niet in opgevoed. Hij meende, dat ze
aan haar zonden dacht en antwoordde voorzichtig met wat bijbelwoorden - hoe groot
de vreugde was in den hemel over één zondaar, die - Ik houd niet van dat woord, zei
ze, en bloosde een beetje. Maar hij, moedig geworden, begon luider te praten. En
dan wilde hij haar nog iets anders zeggen. Waarom stond haar ledikant hier, in de
kamer waar ze huisde? Zie, een vrouw moest zoo voorzichtig zijn, haar naam was
gauw besmeurd en een vrouw als zij - Nu lachte ze. - Moet die óók nog voorzichtig
zijn? - Zeker, die moet alle schijn zorgvuldig mijden. Maar ze luisterde al niet meer.
Peinzend zei ze: ik heb een mooien naam, vindt u niet? Lucie von Gerlach. - Ja, maar
uw zoon - draagt een anderen naam. - Natuurlijk, den naam van zijn vader.... Hij had
spoedig afscheid genomen. Zou hij er nu over tobben, vroeg ze zich af, hoe slecht
ik ben, hoe zeer verdorven? Wel, het kon hem dan meevallen op den duur.
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Behalve met den dominee en de juffrouw uit den kruidenierswinkel, praatte ze
soms met haar rechtsche buren, een oude man en vrouw. Ze vond hen een paar uit
een sprookje. Zonder praten of peinzen, toch met een telkens doorbrekend blij
bewustzijn, hadden ze elkaar lief - hoe lang wel al? Het is een wonder, dacht ze, toen
ze hen voor 't eerst samen gezien had op hun erfje. Hij droeg toen een bak met water,
behoedzaam, als
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mocht hij geen druppel morsen, zij een emmertje aardappelen, die ze, lekker in 't
zonnetje, schillen zou. Ze riep hem iets toe, haar stem klonk heel dun, maar
vriendelijk. Frerik, noemde ze hem, en hij mompelde zachtjes terug. Ja, ja, moedertje,
meende Lucie te hooren. Dicht achter de haag was ze gaan staan om hen na te kijken.
Later hadden ze alle twee haar toegeknikt, zij het eerst, ernstig; toen hij, met een
klein glanslachje. Lucie begreep, dat zij nog altijd zich aanbidden liet, dat ze voor
hem koningin was gebleven, zij, klein, schraal vrouwtje. Ze hield ook de teugels zoo
flink als reed hun karretje niet sinds lang in een oud, diep spoor. Het was een wonder.
- Lucie praatte met hen over de haag heen; nooit werd ze in het huisje genoodigd.
Ze prees de wilde wingerd, die sierlijk met zijn spitse bladen de ramen omgaf, ze
prees ook zéér de bloemen in de keukenvensterbank. Maar het hielp haar niet. Heel
vaag hield het vrouwtje hun korte gesprekjes, nooit vroeg ze naar iets uit Lucie's
leven. Soms vertelde ze wel van zich zelf, maar kon dan plotseling haar woorden
inhouden en, onder een klein leugentje, weg loopen. De man was minder streng,
minder argwanend. Met hem zou ze wel opschieten, dacht Lucie. Zijn heele
levensgeschiedenis was maar zoo lang als een achtermiddagpraatje en zoo gezelligjes
ook. Twee kinderen hadden ze, een getrouwde dochter en een ongetrouwde zoon in
Amerika. Helaas, zijn stam bloeide uit, en zelfs de dochter kreeg maar geen kinderen.
Een man als hij zag dat niet graag, zoo vertelde hij haar eens. Maar moedertje had
geroepen: Frerik, en gehoorzaam antwoordde hij: ja, ja, moedertje. Lucie begreep
het zoo goed: voor een vrouw konden dat heilige dingen zijn. Een man, och, bleef
altijd een kind, dat het heilige niet recht begreep. - Het huisje van de buren lokte haar
soms zoo aan. De raampjes blonken van helderheid en de bloemen tierden er. Maar
het duurde heel wat jaren vóór ze er binnenmocht komen.
's Zomers trok het dorp enkele logeergasten uit de steden. 't Was Lucie of ze zich
dan wat vrijer voelde en ze waagde zich verder van huis. Ze keek naar de enkele
villa's aan den rand van het dorp, juist als de stedelingen. Ze wees zich zelf op den
mooien tuin van den dokter en stond stil om den klompenmaker aan 't werk te zien.
En soms, als ze zoo blootshoofds liep, traag en onbekommerd, voelde ze zich als
lang, lang geleden, toen ze 's zomers met haar ouders naar buiten ging, toen haar
moeder nog leefde. Een kind, dat geniet van zijn vacantie, dat met blije oogen de
wereld aankijkt, dat nooit denkt aan den bijkans eindeloozen weg voor zijn voeten.
En ze zou verwonderd glimlachen; hoe kon ze zich weer een kind voelen, zij, zij.
Nauwelijks herinnerde ze zich haar moeder en ook haar vader was sinds lang dood.
Maar het kwam haar soms voor, alsof ze eens met hen in dit dorp was geweest. Had
daardoor de herberg haar bekend geleken, en zat ze graag op de bank in den
kruidenierswinkel? Wel, het mocht haar dan niet zoo als een vreemde behandelen.
's Zomers, dan had ze soms een vreemd, groot verlangen naar de menschen, naar
hun goedheid, hun warme, streelende handen. En als het zachte, grijze duister kwam,
zat ze langen tijd op den rand van haar bed en ademde dengeur van de oude bloeiende
linden en hoorde de menschen lachen, helder en onbezorgd. En in de groote stad,
niet ver van het dorp, woonde de man waarvan ze gescheiden was en hun beider
eenige zoon.

II.
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De bakkersjongen liet zijn kar dichtkleppen en liep fluitend de witte kat van vrouw
Hamers na. Lucie hoorde hem komen. Dus een klein beetje brood nemen, dacht ze,
want ik drink koffie met Tom, in de stad. Ja, dat was nu zoo beslist.
‘Morgen, Piet, geef me twee kadetjes, ik ga uit vandaag.’
‘Zoo, dan treft u mooi weertje, juffrouw.’
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‘O ja.’ Ze keek omhoog naar den hemel. ‘Onze Lieve Heer geeft zomer en winter.’
De jongen lachte. ‘Ik houd het meest van den zomer, en u?’
‘Ik? Och, als je zoo oud bent geworden als ik, Piet, dan vind je alles goed.’
Hij liep terug naar zijn kar en zij naar haar ontbijtbordje, dat al klaar stond. Zij
zou alles goed vinden? Mooie grappen. Als geen levende ziel je wat in den weg legt,
zei haar vader vroeger, dan zet je nog amper een tevreden gezicht. En, heel lang
geleden, toen ze nog een kind was, plaagde hij haar door langzaam op te merken:
Lucie houdt van Lucie's eigen gangetje. Maar nu voelde ze dikwijls een droevige
verwondering, als ze zich zijn woorden herinnerde. Wat had hij haar gekend en
doorzien, en toch zich bitter weinig om haar bekommerd. Zeker hield ook hij van
zijn eigen gangetje. Vreemd was het, vader en kind, die zoo weinig elkaar ontmoetten
op hun weg. En ze dacht aan háár jongen; straks zou ze bij hem zijn, tenminste - ze
had hem geschreven: als je niet kunt komen, Tom, is het zoo heel erg niet, hoor.
Vanmorgen zou hij haar briefje gekregen hebben en misschien had hij al afspraakjes
gemaakt voor den vrijen Woensdagmiddag. Gisterenavond verlangde ze zoo naar
hem. Was het avond geweest? De zon stond nog hoog en ze meende, dat de dag nooit
zou eindigen. De jonge zomer kende bijna geen avonden; dat was heel mooi voor
jonge menschen - maar voor háár - wat maakte dat moe, aldoor het licht. En gisteren
kwam daar bij: aldoor het verlangen. Toen was ze maar naar bed gegaan, terwijl de
hemel nog rood nagloeide. En haar eigen hart had den heelen nacht nagegloeid van
dat verlangen. Kom, nu was er de nieuwe dag en straks zou ze haar huis uit gaan.
Maar het lokte haar niet meer. Langzaam at ze haar brood. Straks zou ze zich moeten
reppen; telkens op de klok kijken en rekenen met den tijd. Alles sloot in elkaar. Kwart
voor elf weg, half twaalf in de stad, wat boodschappen doen - ze zag de drukke
winkelstraten vóór zich - half één in den lunchroom zijn, waar ze Tom zou ontmoeten.
Warm en moe zou ze er aankomen; misschien was er geen een leeg tafeltje meer,
misschien kwam Tom niet, of liep ze hem mis door vijf minuten te laat te komen.
Ze had nooit gehouden van die ineengrijpende dingen, en ze rekende niet graag met
minuten. Weer iets dat haar vader haar spottend zei: jij kan alleen de volle uren op
de klok zien, voor de minutenwijzers ben je te traag. Was het traagheid? Of verlangen
naar rust. Als jong meisje dacht ze: in den hemel zal de tijd bij uren voortspringen,
of bij dagen misschien. Eén oogewenk, en het uur is vol; even aan iets denken, aan
iets waar je op aarde van hield, en de dag is voorbij. In den hemel, ja - ze glimlachte.
Maar op aarde was ook wel die groote rust, soms. In deze jaren van alleen wonen
had ze dat geleerd. En je kon dus zoo gelukkig zijn, alsof je een engel was. Als je
maar niet verlangde - Ze schudde haar hoofd. Hoe zou ze ooit op kunnen houden
naar haar jongen te verlangen? En toch - dikwijls dacht ze aan hem en zag zijn lief
blond hoofd, zonder verlangen. O ja, dikwijls. Ze hoefde dan niet op den tijd te letten,
op die kleine minuten, en den trein te nemen naar hem toe. Ze bleef in haar eigen
stille huis - dáár was hij bij haar. Ze praatte tegen hem: Tom, nu nemen we een kopje
thee, zal dat niet gezellig zijn? En dan las ze hem voor, uit een mooi boek. Ze las
niet hardop, maar hoorde toch haar eigen stem, hoorde Tom met rustigen adem
luisteren. En 's avonds, vóór ze naar bed ging - even terug denken, en de dag was
om, - alsof ze in den hemel leefde.
Langzaam at ze de kruimeltjes van haar bord en keek peinzend voor zich uit. Wie
zou er níet gelukkig willen zijn? Als menschen heel bedroefd waren, dan schuwden
ze allen troost, had ze wel eens gelezen, dan wilden ze niet anders dan het verdriet
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en den wanhoop. Ze had dat nooit gekend; misschien doordat ze was opgegroeid in
het verdriet, doordat het nooit met een plotse-
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lingen slag was gekomen? Maar zij had gekend: de droefheid en het gelijktijdig
hunkeren naar geluk. Kon het de echte smart wel zijn, die afkeerig was van troost?
Neen, och nee. Je zou kunnen zeggen: smart heeft open oogen en bedelende handen.
Waarachtig. En dat andere was half comedie. Zooals een kind comedie speelt, dat
zich snikkend op den grond laat vallen en om zich heen schopt. Dwaas konden de
menschen doen, want ze moesten toch immers eens weer opstaan en glimlachen. Ze keek naar buiten en zag den ekster op het grasveld loopen, juist zooals hij gisteren
had gedaan. En de hemel was weer zoo hoog en blauw. Ze zou liever thuis blijven heel rustig. Maar ze keek op de klok. Enfin, in ieder gegeval hoefde ze nu nog niet
weg......
...... Het treintje hield stil en de stationchef, toen hij Lucie zag, opende vlug het
portier. Hij was een vriend van haar. Altijd als ze naar de stad ging, - ze kwam dan
rijkelijk vroeg om toch nooit den trein te missen, - hielden ze samen een praatje. Hij
noemde haar ‘mevrouw’, onomwonden, en tikte vele malen beleefd aan zijn pet,
hoewel ze hem nooit een fooitje gaf.
Lucie knikte hem toe - dag chef, als altijd, maar haar gewone glimlach was droevig.
Ze ziet bleek, dacht hij, de stumperd, en medelijden dempte zijn bewondering voor
haar vrouwelijk schoon. Even keek hij haar na, toen ze haastig den gelen grintweg
afliep, een kleine, niet heel slanke vrouw in eenvoudige, donkere kleeren. En zag
toen weer haar blanke gezicht met de treurige oogen. Dikwijls vroeg hij: alles wel
in de stad? - en ze zou hem toelachen, dankbaar om de vraag alleen en, wegloopend,
zich verwonderen over zijn wellevendheid. Nu had hij niets durven vragen. - Ze
kwam thuis en begon langzaam haar kleeren af te leggen. Toch blij, zei ze zacht, blij
dat ik tenminste weer hier ben. Voor den spiegel knoopte ze haar voile los en vond
een kleine voldoening in haar bleekheid en de schaduw onder haar oogen. Wat waren
haar oogen toch mooi. Nu streelde ze met één vinger heel voorzichtig de zwarte,
bevende wimpers. Maar opwellende tranen verdronken alles in hun leelijk blikkeren.
Ze ging aan de tafel zitten en voelde de tranen langzaam over haar wangen loopen.
Veel beelden trokken aan haar voorbij: Tom, haar jongen, die naar anderen verlangde,
dien enkelen middag dat zij bij hem was. Ze zag zijn angstig onrustige oogen, zijn
heimelijk lachje. En Gerard, haar lieve, groote jongen; hij liep naast die andere;
beroerde vrouw, koude, slangige giftvrouw. Maar ze glimlachte. Waarom zou ze zoo
schelden? Meende ze nog daarin voldoening te zullen vinden? Dat kon ze toch beter
weten zoo zachtjes aan. In 't begin, toen had Gerard haar dikwijls geprikkeld tot ruwe
woorden - omdat het hém goed deed. Het werd een wapen in zijn hand, natuurlijk.
Ze dacht aan dien tijd, toen ze Stans leerde kennen. Ze kwam den salon binnen, een
winteravond en Gerard stelde voor: juffrouw Viersen, - mijn vrouw. Toen had ze al
iets van pijn gevoeld, omdat Gerard zoo druk praatte en lachte met die vrouw.
Juffrouw Viersen, jawel. - Wilt u me bij mijn naam noemen, ik heet Constance - dat
had ze gezegd, dadelijk dien eersten avond. En zij - had een beetje verwonderd
geglimlacht. Maar later, op hun slaapkamer, had Gerard gesproken over: Stans. Stans
zou een autotochtje met hem maken, den volgenden dag, - zoo gauw ging alles. Ze
kon niet in slaap komen. - Stans, dat groote, blonde mensch - brutaal was ze - en
gniepig. Je, ze had liggen vloeken, dien eersten, slapeloozen nacht. En daarna, - wat
is ze mooi, hè? - zei Gerard. God, wat is ze mooi. Je hadt haar moeten zien, toen ze
in de auto stapte; een gele sluier had ze aan haar hoed, zoo'n fladderend wapper-ding;
schaf jij je toch ook eens zoo iets aan. En schik dat ze had in het vlugge rijden! Laten
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we nog harder gaan, riep ze, - kunnen we bij geen mogelijkheid nog wat harder? Zij had op de rustbank gelegen, haar hoofd was zoo moe, en Gerard stapte
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heen en weer, nog in zijn korte leeren jasje, waar hij zoo trotsch op was. Toen voelde
ze al: ik zal niet dikwijls meer met je rijden, ik houd immers niet van dat gevaarlijke
voortvliegen, en ik zal geen gele sluier aan mijn hoed hebben, zoo'n wapperend
fladderding. Neen, ze liep met Tom achter zijn hoepel aan en rustte met hem op de
verste bank in het plantsoentje. Ze haalde hem uit school en vond het goed, dat hij
vriendjes mee bracht, waarvoor ze dan wat lekkers ging brouwen in de keuken. In
dien tijd hechtte Tom zich wel sterk aan haar, maar het werd moeilijker, aldoor
moeilijker, om vroolijk te zijn. Ze ontmoette hem overal in het groote huis; - liep hij
te zoeken, zoodra ze weg was? Hij pakte haar bij haar japon; - moesje, wat is er toch?
- Niets is er, vent, ik kom dadelijk weer binnen. - Nergens voelde ze zich veilig; het huis was al niet meer van haar, het was van Gerard en die vrouw, die mooie,
blonde vrouw. Straks zouden ze komen, met gloeiende wangen van het snelle rijden
- en met een harden lach. Waar moest ze zich verbergen? Dikwijls, als ze 's avonds
met Gerard in de mooie, hel verlichte slaapkamer kwam, had ze het gevoel, dat het
een gril was van hem, haar daar te laten slapen, naast zich, - haar -. Ze kleedde zich
heel vlug uit en trok de dekens bijna tot over haar hoofd. Gerard, voor den spiegel,
praatte nog, en ze huiverde. Hu, een akelige gril.
Nu legde ze haar hoofd in haar armen. Toe, niet meer denken aan al die dingen:
het deed maar pijn en alle vreugde trok weg. Denken aan het tegenwoordige leven,
aan alle rustige dagen, en - Maar het wou niet komen. Ze zag haar vader in het oude
huis, waar ze woonde als jong meisje. Ze zag zijn strenge, harde oogen op zich gericht
en voelde zich schuldig. Altijd had ze zich schuldig gevoeld en altijd zijn koele,
spottende afkeur gehaat, en den killen klank van zijn stem. Heel vroeger niet, toen
ze werkelijk een kind was geweest, een kuisch meisje, en later - och, later: niet meer.
Toen gaf ze de brui aan alle deugdzaamheid, toen was ze ronduit slecht en valsch en
knoeierig. Zou nu Tom zoo zijn? Haar kleine, lieve jongen - Maar hij werd groot,
en dus ook slecht, als alle volwassen menschen. Nog een paar tranen vielen er, maar
ze wist wel, dat nu de pijn al weer voorbij trok. Och ja, het ergste duurde niet lang.
Wel gaf het iets zwaars aan de uren die volgden, een last, moeilijk om mee te dragen,
die toch gedragen moest worden, maar plotseling viel ook het zware weg en opnieuw
was de blijheid overal. Stil, nu haar hoofd in haar armen leggen en uitrusten. Neen,
niet alle menschen waren slecht, Gerard niet - zij zelve niet. Gerard was een beetje
dom, een beetje blind, en zij was wel slecht geweest, maar toen kwam Gerard en
redde haar. Had hij haar zijn handen toegestoken? Ze zag hem, grooten blonden man,
lachend zich naar haar overbuigen en zijn oogen blonken sterk en hard. Neen, hij
wilde haar niet redden. Langzaam schudde ze haar hoofd. Nooit eerder misschien
had ze dit zoo duidelijk begrepen. Niet haar redden. - ze mocht blijven die ze was,
juist zóó begeerde hij haar. Wat ze aan de velen had gegeven, wilde hij voor zich
alleen. En zij meende, dat hij had geloofd in het sluimerend goede van haar wezen.
Och, een vrouw vond altijd mooie woorden. Maar in zijn oogen bleef het harde licht
van de begeerte. Ze was een normale vrouw geworden, een vrouw, die hield van het
stille hoekje, waar de wieg van haar kind stond, die niet anders begeerde dan de
zuivere genegenheid van haar man. Genegenheid, - dat was een mooi woord; zoo
iets van groote rust en vastheid was er in. Maar Gerard had dat niet gekend. Daarom
zette hij haar de deur uit, en kon de schuld zoo gemakkelijk op haar schuiven, want
ze had haar naam niet ongerept gehouden vóór haar huwelijk. Och, ze moest hem
gelijk geven: wat deed het er toe, voor haar, Lucie van Gerlach? Schuld moest er
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hem hebben kunnen opvoeden, alleen?
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Ze wiegde haar hoofd in haar armen. Ja, wat kwam het er op aan - ze had eens ergens
gelezen: menschen als zij waren maar 's levens stiefkinderen. Ze mochten niet zulke
luide eischen hebben als de eigen kinderen; ze moesten zich stil houden en in de
keuken huizen op een afgelegen dorp, en altijd maar deemoedig glimlachen. Ze stond
op en streek voor den spiegel heur haar glad. Het was niet zoo erg, stiefkind te zijn,
het viel wel mee op den duur en een keuken had veel voor. Alleen haar jongen, die
moest ze missen. Ze liep naar het bed. Even uitrusten, dacht ze, heel even. Ze ging
liggen turen naar den wit gepleisterden wand, maar haar oogen vielen dicht. Half
wakend - aldoor hoorde ze het tikken van de klok in de stilte rondom - droomde ze.
Ze droomde, dat haar moeder met gevouwen handen naast haar bed zat en voor zich
uit staarde. De klok tikte luid. Het is al laat, zei haar moeder, moet je niet opstaan?
En ze stond op, maar nog voor het bed zakte ze ineen. - Ik kan niet. - Je moet, hij
wacht op je. - Toen zag ze aan het voeteneind Gerard staan. Ze probeerde zich op te
richten en keek naar hem. Het was niet meer Gerard, maar Tom, haar jongen. En ze
kon niet opstaan, hoe ze ook haar best deed. Het beeld verijlde, ze zag niemand meer
en werd wakker. Alleen de klok tikte. Ze voelde haar oogen zwaar van slaap en zoo,
zonder overgang, droomde ze opnieuw. Nu was ze in een groot huis met vele trappen,
breede trappen, die kronkelden in allerhande bochten. Heel vlug, zwevend haast, liep
ze ze op en af en zocht. Soms kwam ze door kamers, en doorliep die snel, dan waren
er opnieuw trappen. Sommige waren donker en kaal, andere versierd en verlicht. Ze
moest iemand zoeken, ze moest hem ééns vinden. Een gestage onrust deed haar
voortgaan, op en af, op en af. Overal leek leven te zijn, waren sporen van menschen.
Maar ze zag niemand. Eindelijk, bijna geheel beneden, duikelde ze over een leuning
en viel, zacht, op een Perzisch tapijtje. Meteen klonk een bel door het groote huis.
Ze voelde zich veilig, gelukkig, eindelijk aangeland. Een bediende, in vreemde
Oostersche pracht, kwam aan en wendde zich vlug weer. Ze wist: nu gaat hij zijn
heer roepen, hem, dien ik heb moeten zoeken. En ze dacht aan Gerard. - Toen was
ze weer wakker. Ze stond op en begon een puntje van de tafel te dekken. Dwaasheid,
zei ze, die droomen. Maar toen ze de melk op het vuur had gezet, bleef ze er in
gedachten bij staan kijken. Goed, dwaasheid - en dan verder? Als een vrouw viel,
kwam er altijd een man aanloopen om haar - nog een beetje te laten liggen. Och,
dwaasheid - ja, hoe kon ze het zoo droomen, dat kleurige kleed, en de schel, die
onmiddellijk weerklonk. Ze voelde weer het snelle kloppen van haar hart en haar
vlugge ademhaling. Gerard had ze verwacht. - Kom, ze moest eten, de melk ziedde
al omhoog. Nu zat ze als een kind, haar voeten op de bovenste sport van de stoel en
hield met twee handen een grooten beker schuimende melk in haar schoot. Ze hield
van haar sobere maaltijden. Vroeger, toen moest ze dinertjes geven, dat wilde Gerard
graag. Keurige dinertjes, champagne, en bloemen in slingers op tafel. - Hijgend, met
kleine teugjes, dronk ze haar gloeiende melk. Het was niet goed geweest voor Gerard,
zoo rijk te worden. Stans, die vrouw, had hem het hof gemaakt sinds dien. En Tom
vertelde: vader gaat weer een nieuwe auto koopen. Met de eerste was alle last
begonnen. Want er waren vrouwen, die hun ziel en zaligheid gaven voor een tochtje
in zoo'n ding. Waarom had hij dat niet geweten? Arme, domme jongen. - En ze
doorleefde weer dien middag, met Tom, in het stille hoekje van den tearoom. Ze had
toch verlangd naar den jongen, naar zijn heldere oogen en zijn lieve stem. Maar hij
zat deerlijk in de knoei met het heele geval. Het is niet uw tijd om te komen, zei hij;
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wat moet ik verzinnen als Stans vraagt waar ik geweest ben? - Vraagt ze dat? - Hij
had ongeduldig met zijn schouders geschokt. - Zoo bij buien moet ze alles weten.
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- God, je bedenkt immers wel een uitvlucht. - Even voelde hij toen haar teleurstelling
en stak haar zijn groote jongenshand toe: ‘Moeder!’ - Maar hij was vol onrust geweest,
hij wilde weg, hoe eer hoe liever. Ga dan maar, moest ze zeggen, ga gauw, rep je als
een kerel. Verheugd en als bevrijd was hij opgestaan, had haar haastig nog een zoen
gegeven. - Ze tuurde maar naar de vroolijke drukke straat, ze bestelde nog eens thee,
die ze onaangeroerd liet staan. Toen, temidden van de vele menschen: Gerard en
Stans. En zij zat daar, ten voeten uit, dicht voor het lage raam. Ze wilde zich
verbergen, maar hoe? Bijna was ze opgesprongen en zou hen pardoes tegemoet
geloopen zijn. - Ze bleef stil zitten en keek naar hen. Ze liepen niet gearmd. Hij droeg
heel lichte slobkousen, en bungelde sloom met een dikken wandelstok. Zijn achtelooze
tred verried zijn gemelijkheid. Stans, groot en blond, en statig, stapte alsof - ja, alsof
ze juist het laatste woord had gehad in een kijfpartijtje. Lucie glimlachte droevig.
Arme Gerard, hoe had hij die vrouw kunnen nemen, die fatsoenlijke, koude
passie-vrouw. Een vrouw die den dag lang niets wist van liefde, die niet de lichte
aanraking kende van een zachte hand, niet den eenvoudigen kus als tusschen kinderen,
och, die alleen vrouw was entre deux draps. En zij zelf, wàt ze ook mocht zijn geweest
voor ze Gerard kende.... Ze schudde haar hoofd. Een paar tranen vielen stil langs
haar wang. Niet zoo klagen, mompelde ze, niet zoo klagen en zeuren, stiefkind, en
vooral niet schelden. Fatsoenlijk was je in ieder geval niet, en hij trouwde toch met
je, hij heeft je toch gered. - Het donker viel. Ze bleef maar onbeweeglijk zitten en
keek peinzend naar het laatste brood, dat ze verkruimelde tusschen haar vingers.
Kom, ze moest opruimen, afwasschen, en dan, bij de lichtende lamp - wat dan? Weer
aan de tafel zitten en hetzelfde doorleven, opnieuw, en hoeveel malen nog? Ze zuchtte.
Er werd aan de deur van de bijkeuken geklopt. Ze hield haar adem in en luisterde.
Wie kon het zijn? Tom, die berouw had over vanmiddag, Gerard, die haar toch had
gezien - en - Nee, er was immers nog geen volgende trein aangekomen. Haar
belangstelling ebde weg. Nog eens werd er geklopt, een beetje luider en langer. Ze
lachte schamper; de notaris was het misschien, die eindelijk moed vatte. Hij kon het
immers probeeren, met haar. Ze zou niet open doen. Och, dwaasheid. Alsof ze den
notaris niet zou kunnen wegjagen door een enkel woord, een enkelen blik. Maar ze
voelde nu eenmaal zoo weinig voor de trotsche houding. Wie was zij? Het paste
immers niet bij haar. Maar ze kon dan toch ook haar hoofd schudden, niet heftig, en
heel niet onvriendelijk. Nu hoorde ze de trage voetstappen van één, die het wachten
opgeeft. Plotseling ging ze naar de deur en deed die wijd open. - Is daar iemand? En verwonderd, herkende ze juffrouw Hamers, haar oude buurvrouw. - Bent u het?
Komt u toch binnen. Het menschje had zich al omgedraaid. - Even wou ik u wat
vragen, zei ze.
‘Graag, maar komt u dan binnen.’
‘Nee, nee, het is niet de moeite, en als ik zit, sta ik niet zoo gemakkelijk weer op.’
‘Dan blijft u zitten.’
‘Het is maar een vraag aan u, u moet het me niet kwalijk nemen.’
‘Nee zeker niet.’
‘Of u de heg, daar achter ons kippenhok, zou willen laten maken; er is een groot
gat in.’
‘O, dacht u om de kippen? Ik zou de eieren wel terug brengen, als ik ze vond.’
Ze stonden daar samen in de donkere deuropening, de oude vrouw angstvallig
vóór den drempel, Lucie wat naar haar toegebogen, in aandacht.
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‘Niet om de kippen, aan onzen ren mankeert niets. Maar het zou zooveel netter
staan, en ik dacht, omdat nu mijn zoon thuis komt.’
‘Och, komt die thuis.’
‘Ja, mijn zoon uit Amerika.’
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‘Is het een verrassing voor u? Ik feliciteer u wel.’
‘Dank u; we hebben plotseling bericht gekregen. En ik zei tegen mijn man: het
zou zooveel netter staan. Ik heb ook al gauw de gordijnen gewasschen vanmorgen.’
‘Ja, het moet er alles feestelijk uit zien, hè? Ik zal de heg laten maken; morgen, is
dat goed?’
‘Morgen is best. Eerder kan het ook al moeilijk. Ik ben wel vanmiddag bij u
geweest, maar u was toen uit.’
‘Ik was bij mijn zoon. En hoe lang heeft u uw jongen niet gezien?’
‘O, in heel lang niet. Maar hij ging uit eigen verkiezing naar Amerika.’
‘Natuurlijk; nou, ik ben blij voor u. Hoe oud is hij?’
‘Nog jong - veel jonger dan u. En dus morgen wordt de heg gemaakt.’
‘Zeker, dan kan uw zoon er niet doorkruipen.’
Het vrouwtje schamplachte heel even. ‘Goedenavond,’ zei ze stijfjes. En vroolijk
riep Lucie: ‘Goedenavond, droom maar van hem.’
Terug in haar keuken, stak ze de lamp aan. Een glimlach was nog om haar mond.
Ja, zoo vreemd ging het nu in het leven, moest ze denken. Ze kon wel middenin haar
verdriet opstaan en lachen met anderen. Er behoorde stellig iets toe, iets heel aparts,
een betraand gezicht te kunnen opheffen naar rustig kijkende of onwetende oogen.
Och, zij miste het tragische masker. Vroeger, lang geleden, toen had ze wel eens
gehuild en misbaar gemaakt bij een vriend, en het was een zoete troost, dat zwelgen
in je eigen droefheid. Ze kon dat nu niet meer. Ze kon nu een schalks praatje houden
met den postbode, wanneer ze toch juist op het punt was geweest in tranen uit te
barsten. ‘Dag post,’ kon ze zeggen, ‘tot spoedig ziens,’ en nog met een luchtigen pas
weg loopen. Dan mochten daarna de tranen komen.
Ze ging aan de tafel zitten en tuurde voor zich uit. Zoo - de zoon uit Amerika veel jonger dan zij, maar het gat in de heg moest toch gemaakt worden. Wat was het
oudje bang, och, och, en ze waren al vier jaar buren. Zachtjes neuriede ze het liedje:
een goede naam, tra-ra, tra-riere,
een goede naam, die verloren ging,
een verloren naam, tra-ra, tra-riere,
een verloren naam komt nooit weerom.

(Wordt vervolgd).

Dichten.
Door Jenny Mollinger.
Er leeft iets in mij, 't is geen lied,
Maar 't heeft een teer bedoelen;
het is geen vreugd en geen verdriet
dit zonderlinge voelen;
gevoel dat nog geen vormen heeft,
gestadig ligt te gloeien,
in zuiverheid van stilte leeft....
Nu gaat het in mij groeien
en maakt mijn hart zoo vrij en stil,
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....ik wil het woorden geven,
maar 'k weet niet wat dit met mij wil,
wat ís dit nieuwe streven
dat in mij koortst....?!: Daar gaat wat in
mij sliep, tot beeld geraken....
Dít is geluk, - dit éérst begin
van 't woord dat zal ontwaken....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Augusta de Wit, De Wake bij de Brug, en andere verhalen, Amst., Mij.
voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1918.
Wat een exquis bundeltje is dit! Augusta de Wit op haar allerbest! Deze voortreflijke
prozaïste lijkt mij voor het architectonische romanschrijven niet geboren; in haar
korte verhalen-uit-Indië, de reeks waarvan met O r p h e u s i n d e D e s s a zoo
vorstelijk werd ingezet, toont zij zich een schrijfster van den eersten rang. Zwaar
van adem is haar proza in deze verhalen, rustig, niet fel-bewogen, maar sterk van
polsslag, poëtisch van toon, soms tot verhevenheid gaande. Niet dadelijk warmte
inboezemend, maar wel onmiddellijk groot respect, en op den duur een wijde en
diepe genegenheid. Wie weet als Augusta de Wit de stemmigen op te roepen dier
verre zeeën, de sfeeren dier vreemde landouwen, de karakteristiek dier verwonderende
oostersche volken?
Ja, het moet mij weer eens van de tong - en lach mij maar weer uit, Carel Scharten
- onze moderne litteratuur, wat er dan overigens aan moge ontbreken, is verrukkend
van rijkdom en veelzijdigheid. O zeker, wij zouden wenschen meer onbetwiste
meesterwerken te bezitten. Maar welke tijd ként zijn eigen meesterwerken? Wij
zouden vooral wenschen op een hoogere tooneellitteratuur te kunnen roemen. Niets,
dan de vurige wensch, is aan de daad méér bevordelijk: in het Juni-nummer van D e
G i d s verraste ons Madeleine Böhtlingk met een hoogst poëtisch drama. Ja, als er
geen vrouwen waren in onze litteratuur! Geen dichteres als Henriëtte Roland Holst
geen romanschrijfsters als Margo Scharten-Antink, Top Naeff, Ina Boudier-Bakker,
Annie Salomons! Doch, niet gelet nu op het geslacht, welk een rijkdom van genres
en persoonlijkheden in onze hedendaagsche letteren. Moeilijk valt het soms te
begrijpen, hoe dit alles te zaam zich voegde in éénen tijd, hoe zoo alle eenheid van
geestesrichting en kunstvorm kwam te vervallen. De sprookjesachtige symboliek
van een Van Schendel naast het ultra sensitieve realisme van een Van Oudshoorn;
de diepzinnig-historische en sociaal-filosofische studieën van een Van Moerkerken
naast de fel-zinnelijke plastiek van een Ary Prins - beide hoe innig poëtisch toch; Nico van Suchtelen's doorvoelde welsprekendheid, die van Dirk Coster, en van Just
Havelaar; Jac. van Looy, bijna verbijsterende vereeniging van mijmerende romantiek
met visionaire werkelijkheidsbeelding; ook in Is. Querido trouwens welk een
tezamen-vloeiïng (en met de gelukkigste resultaten soms!) van vermogens, die een
vroegere tijd voor ten eenenmale tegenstrijdig gehouden zou hebben! In de poëzie
niet zoo groote verscheidenheid, maar dan toch Boutens' diep fonkelende
bezonkenheden naast zooveel, àl te veel, dat spontaan, ja haast al te gemakkelijk
opwelt en zich uitspreekt.... Hoeveel zou hier nog bij te voegen zijn, wanneer men
haar nagaat, die bonte rij van ouderen als Penning en Emants, Kloos en Beeken,
Verwey en Van Eeden Van Deyssel, de Meester, Hélène Swarth, Erens, Gorter,
Couperus, Heyermans, Van Campen, Leopold.. om van de jongeren en jongsten te
zwijgen!
En, tusschen deze bonte menigte, toch eenigszins afgezonderd in haar waardige
eruditie, haar hooge intellectualiteit, haar fijn smaakgevoel: Augusta de Wit.
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Neen, romans moet deze vrouw niet schrijven. Voor romans past een lichter
verhaaltrant en het voor zich zien, als één geheel, van gansche levensgeschiedenissen.
Wie een roman wil schrijven moet
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durven zondigen tegen zekere strengste eischen der lyrische stijlopvatting. Augusta
de Wit is er te verfijnd litterair voor. Reuzen alleen, als Flaubert, konden alles tegelijk
aan, konden een roman schrijven alsof het een korte, poëtische, streng belijnde
vertelling was. Bestaan er nóg zulke reuzen? Misschien kúnnen zij niet meer bestaan.
Wie die zich zóó afzonderen kan, en zich veroorloven, twaalf, achttien, ja dertig
jaren achtereen te werken aan een boek!
Proza-stukjes als deze van Augusta de Wit zijn wel eens proza-gedichten genoemd.
En inderdaad, wanneer men deze verhaaltjes leest, beseft men weer, hoe arbitrair en
weinig zeggend de verdeeling proza- en dichtwerk eigenlijk is. Het is de geest van
ieder litterair product, dat omtrent zijn soort beslist. Het is de geest, het is de toon,
het is de persoonlijkheid, die in werkelijkheid i s dat litteraire product, die directe
uiting immers.
Zeven korte prozastukjes en één langer verhaal: De Wake bij den Brug, dat ook den
titel aan den bundel gaf. Met recht en reden, dunkt me. Het schoonste is het volgens
mij; heeft men dit verhaal gelezen, dan beschouwt men de voorafgaande stukjes als
toegift.
De brug is een brug over de Tjikidoel, en de wake is een wake van de bevolking
voor de brug tijdens een overstrooming, een bandjir. Wat de bevolking tijdens die
wake, gezamenlijk bezingt, vormt den inhoud van het verhaal. Zij bezingt den Bouwer
van de Brug, haar Vriend.
Wonderlijk ontroerend is dit verheerlijkend bezingen. Hoe weinig kennen wij
westerlingen zulk een hero-worship! Kinderlijk is zij, maar hoe verheffend en
weldadig! Men begrijpe goed, de Bouwer van de Brug was een Hollander, een
hollandsche ingenieur. Of hij een zeer opmerkelijk ingenieur was, het staat hier niet
vermeld. Vermoedelijk heeft hij een gewone carrière gemaakt en zijn dagen beëindigd
op een villatje ergens in de buurt van Nijmegen of den Haag. Vergeten door zijn
land- en vakgenooten? Och, hij was onder hen misschien niet eens bizonder bekend
geweest.
Maar de inlandsche bevolking van de streek waar zijn brug in ligt zal hem nooit
vergeten. Een legendarische persoonlijkheid is hij geworden onder hen, een echte
held.
Doch luister liever, hoe Augusta de Wit het zegt:
(blz. 118) ‘Wonderlijk schel steekt dus omgloried de westerling een landgenoot
in de oogen dien hij niet anders - ook om die eene felle daad niet - ziet dan alle de
anderen, grauw overtogen van alledagsstof bij den gemelijken arbeid dien westerlingen
te volbrengen hebben in het oosterland, overheerschten van hun eigen heerschappij,
den arbeid die uit aarde, water, lucht en vuur, gewas en gedierte en menschdom van
de zonnestreek levensbehoef voor hen maakt naar den eisch van het verre vaderland
waarheen altijd te laat de dag van terugkeer is. Met een schouderophalen zeggen zij,
dat niet te herkennen is onder zulken schijn de ingenieur van den waterstaat die bij
den aanleg van de lijn naar de kust den bouw doorzette van een brug naar de
ongebaande bergstreek, - een overoud plan al, opgegeven tegenover dringender eisch
van oorlog-voering en bevestiging van het rechtmatige gezag op de buitenbezittingen.
‘Maar het inlander-volk ziet zóó zijn vriend, niet anders niet minder. Dit
verheerlijkte beeld van hem is voor hen het ware, wáár volgens de waarheid naar het
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hart, die in vergelijk met de waarheid naar de zinnen is als het zoete binnenste van
de rijstkorrel vergeleken met de harde en blinkende pel.’
En niet alleen in hun hart besloten bezitten zij dit beeld van hun Vriend. Zij
bezingen hem overluid. Zij bezingen hem bij zachte tokkel-muziek onder de wake
bij de brug in de ure des gevaars:
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(153) ‘Zooals aan den hemel de zon opkomt over zee, een gouden weg maakt hij
naar het land, gouden over alle golven, zoo kwam hij in de vlakte op de Bouwer van
de Brug, de bouwer van vele wegen, de sterke door kennis, in een land van overzee
geboren; een blinkenden weg maakte hij naar de bergstreek, blinkend over alle velden.
Van de zee tot aan de Tjikidoel ging een weg van blanke stralen voor zijn voeten uit.
Niet verschrikken kon hem de rivier! Als de hemel-held den reus, zoo zag de Tjikidoel
hij aan, ter overwinning.
En ook met dit innige:
(blz. 156) ‘Toen niemand aan ons dacht, toen dacht hij aan ons, hij met het milde
hart, de waarlijk goede! Uit het venster van zijn kamer, dat naar het Zuiden was, zag
hij de rivier; de voorde was daar in den drogen tijd; in de kentering, hoe dikwijls
zaten daar de menschen wachtend! wachtend den nacht door, of de rivier niet zooveel
gedaald zou zijn in de morgen dat, tot aan de lippen toe door het water gaande, een
man het wagen mocht over te steken. Maar dikwijls daalde het water niet, neen, het
wies nog, en daalde ook den volgenden dag nog niet, en wie zoo lang vergeefs hadden
gewacht, wierpen in arren moede hun last ter neer, en keerden terug naar huis, armer
dan toen zij gingen, en hun voeten werden zwaar als zij dachten aan hun kinderen
die hun te gemoet zouden loopen, en aan hun vrouw, en de oogen waarmee zij zou
zien naar de onbeladen schouders en den gordel zonder geld. Hoevele wachtvuren
brandden tevergeefs aan de rivier in die dagen!
Hij zag er naar, als hij opzag van zijn arbeid. Hij wist het wèl: niet de vuren waren
dat van een man uit Hoetan Roesa, of een man uit Soemoer Tinggi of uit
Boekitberdoeri, neen, het geheele volk van de bergen zat daar wachtende aan den
oever van den onoverkomelijken stroom! Lang zag hij daarnaar, in zwijgen. De vuren
dier wachtenden in den nacht zij brandden op zijn hart.’
Niet waar, dit is innig, dit is echt. Pathetisch en tóch innig, tóch echt - zooals wij
dat in Holland zoo weinig kennen.
Aan den M a x H a v e l a a r worden wij herinnerd, maar dit is inniger, want
eenvoudiger, onopgesmukter.
(blz. 158) ‘Ik had hem gezegd dat ik een man uit de bergstreek was; hij vroeg mij
hoe wij daar leefden? Niet licht, zeker! zal een man van dit land een Hollander naar
waarheid antwoorden als hij onderzoekende vraagt. Zal de geringe niet denken, dat
de machtige vraagt om nog machtiger te worden door wetenschap, en nog geringer
en armer wordt hij zelf daarvan? Daarom zegt hij niet de dingen die zijn, maar hij
zoekt naar woorden die de waarheid verbergen onder een schijn aangenaam voor
den machtige. Onze vriend echter, van hem wist ik dat hij in waarheid een vriend
was, zijn vraag was de vraag van een broeder, die zijn broeder vraagt opdat hij hem
bijsta. Als eens broeders antwoord daarom was mijn antwoord oprecht, waarachtig.
Het gelukkige toonde ik hem van ons leven en het ongelukkige. Wij spraken, hij
en ik, van hart tot hart.
Ach, ach! Hoe arm ben ik geworden die zoo rijk was toen! Nooit weer zal mij dat
gebeuren te zitten met mijn vriend, den waarachtig-goede, den rijke van hart, wiens
lach was als de zonneschijn. Ik ben oud. Hij is vèr van hier. Ik heb het wachten
opgegeven, ik afgeleefd mensch.’
En als de oude, die dit gezongen heeft, het hoofd heeft laten zinken en geheel
ineengevallen terneer zit, troosteloos dat de vriend weg is en weg blijft, komt uit den
wringin-donker dit zachte troostgezang:
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(blz. 159) ‘Als de geurige akar-wangi plant sterft is ook haar wortel nog geurig;
wij leggen bij zijden kleederen haar, al de kleederen geuren!
Als dagen des geluks voorbij zijn gegaan is ook de herinnering geluk nog. Wij
bewaren haar in onze gedachte: al onze gedachten worden gedachten van geluk?’
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Weinig heb ik, westerling, nog gelezen dat mij zoo diep en deemoedig het hoofd
heeft doen buigen voor de innerlijke beschaving, den waarachtigen adeldom van het
verre oostersche volk, aan het onze onderworpen. En ik dank u, Augusta de Wit, die
deze schoonheid tot de uwe maakte en mij haar gaf.
De Bouwer van de Brug heeft nóg een heerlijke daad gedaan. Niet gebouwd alleen
heeft hij de brug, hij heeft haar ook gered. Tegen den stroom zelf, tegen de geesten
van het water, die zijn werk vernielen wilden, heeft hij haar verdedigd. De bandjir
was gekomen, had de boomen van de bergen gerukt en in de rivier gestort, en daar
kwamen zij aan, de woudreuzen, bedreigend de pijlers der brug. Veel viel er te doen
door de bevolking met afduwen en leiden. Maar toen kwam de Rasamala zelf, de
groote, de verschrikkelijke boom, de berg op den berg. En de brug scheen verloren.
Maar hij, de Bouwer, is te water gegaan, naakt, en zesmaal ondergedoken is hij
zesmaal weer bovengeworsteld en heeft de toegeworpen lijn om de takken van den
Rasamala geslagen.
‘Met ons honderden trokken wij den Rasamala aan wal. Gered, gered was de brug!’
Luister nu nog even hoe het volk dit feit bezingt:
(blz. 211) ‘Vervaarlijk kwam aangerend de Donkere Vorst rijdend op het
vervaarlijke rijdier. Zijn hoofd was als een zonsverduistering over het land. Van de
hoeven van zijn strijdros en het luide gebriesch schokte de vlakte. Hij hield zijn knots
geheven tegen den Bouwer en de Brug. Vreeselijk schreeuwend daagde hij zijn vijand
uit ten strijde.
De Bouwer van de Brug trad hem tegen. Hij stond alleen. Hij had geen wapen.
Met zijn handen greep hij den ongenaakbare aan. Hij rukte hem van het stijgerende
strijdbeest, hij wierp hem ter aarde, hij zette hem den voet op de borst, hij bond hem
met boeien niet te verbreken. Laag lag zijn hooge hoofd, het zinneloos makende door
verschrikking, krachteloos lagen zijn honderd armen, de nacht uitbreidenden. Als de
zon boven de zwarte wolken blonk boven den Woudvorst de Bouwer. Als i n donkere
luchten de regenboog stond blinkende de Brug.’
Over de verhaaltjes die aan ‘De Wake bij de Brug’ voorafgaan kan ik nu niet veel
meer zeggen. Alle zijn zij in-zich-zelf kompleet, gaaf en mooi, als teekeningen met
onfeilbare hand neergezet in krachtige overtuiging, van zelf rhytmisch, van zelf
k u n s t . Diepe en volkomen beheerschte ontroering heeft niet afgelaten de hand der
schrijfster te besturen. Stroef is haar stijl soms, stroef en niet gemakkelijk; alle
zoetheid is haar vreemd; haar kracht heeft iets mannelijks, maar iets mannelijks,
waar ook vele mannen-in-de-litteratuur vergeefs naar reiken. Al veel heb ik geciteerd,
maar dit eene staaltje van krachtige beschrijving moet er nog bij. Er is sprake van
een ontmoeting op zee. Het boot-gezelschap zit aan de weelderige tafel:
(blz. 87). De dag was gouden en blauw, bewogen nog de zee van in verten
voorbijgewervelden storm; wijn was aan de lippen en edelgevormd fruit, en in alle
hoofden sterk was die gedachte van de ware beschaving, toen tijding aan de volle
tafel werd gebracht van schipbreukelingen, drie mannen op een vlot waar de golven
over heen sloegen.
‘Zij waren al langszij het in zijn vaart geremde schip, magere, bonkige, lichtgele
mannen met slierende haarvlecht, die de handen ophieven in smeekgebaar om drank
en spijs. Korven vol werden naar hen afgelaten en gulpende emmers. Met hun geheele
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hoofd wierpen zij zich in het water; zij zwolgen met een vreeselijk gereutel, waar
hun schonken van schouderbladen en hun hol gehongerde flanken onder de
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scherpte der uitstekende ribben van schokten. En toen sloegen zij de klauwachtige
handen in de korven rijst en beten naar hun volle vuisten. Als de staart van een ziek
beest hing de ruige, vuile vlecht hun langs den knoestig gestrengden rug die met
wittig uitgebeten kringen afzichtelijk was geplekt. Onder den woesten stekelkrans
van rosverbrande pieken haar waren de gezichten als doodshoofden bonkig en bleek.’
Bij de lectuur eerst, en thans bij het schrijven over dezen bundel, ben ik er hoe langer
hoe meer van gaan houden. In welk een voortreflijk gezelschap bevindt zich de lezer
dezer verhalen, welk een hoogdichterlijke en ruim-menschelijke geest komt er hem
uit tegemoet. Om dát, dien geest, die ziel, die essence - o, het staat onomstootelijk
in mij vast! - werd dit werk geschreven, het heeft geen andere, geen eigenlijker
inhoud. Het onderwerp? Is dat de zee of het land, het reizen of het droomen, het
indische volk of de vriendschap van dat volk voor zijn weldoener? Het z.g. onderwerp,
ik zeg u, het is volmaakt onverschillig, een middel is het van oneindig minder waarde
dan toon en rhytme. Neen, ook gij, Louis Couperus, kunt mij van deze mijn
overtuiging niet afbrengen. Met een glimlach grijp ik terug naar het Juninummer van
uw ‘Groot-Nederland’ en herlees uw daar tot mij gerichte woorden: ‘Gij hebt van
natuur een afkeer van het onderwerp, dat niet is het gewoon-alledaagsche,
burgerlijk-moderne, dadelijk te zien en in zich op te nemen’*)
Ik neem u die woorden niet kwalijk, Couperus, u die een vervulde zijt van uw
werk en uw altijd nieuwe werkplannen. Ik begrijp dat gij - zoo ge er al de
opgewektheid toe hadt - nooit den tijd hebt gevonden deze Kroniek van mij te lezen,
tenzij er iets in stond over een boek van u. Niet tot uw kennis zullen gekomen zijn
mijn bewonderende, en van mijn liefde getuigende artikelen over Ary Prins en Adriaan
van Oordt, Arthur van Schendel en P.H. van Moerkerken, Herman Teirlinck, Karel
van de Woestijne - hoeveel anderen nog!
In uw begrijpelijke ontstemming over mijn gebrek aan warmte voor uw eigen
pathos, meendet gij, dat ik van álle pathos afkeerig moest zijn. Ja, gij onderstelde
dat het aan het onderwerp moest liggen, dat ik nu eenmaal geen orgaan had voor den
‘historischen roman’ b.v.! Alsof er in artistieken zin verschil bestaan kon tusschen
verhalen van gebeurtenissen die verleden week, verleden jaar, of duizend jaar geleden
heeten voorgevallen te zijn! Alle verhaal onderstelt een verleden zijn... Weet ge wat
ik doen zal als eenig antwoord? Ik zal u een overdrukje zenden van deze Kroniek.
Misschien vindt ge, even, den tijd ervoor. Wel toegeven zult ge dan, dat ik dien
‘afkeer’ van mij, dien afkeer van het niet gewoon-alledaagsche, burgerlijk-moderne
onderwerp, somtijds met verwonderlijk succes te overwinnen weet. En misschien
komt ge er toe, nog eens na te denken over die oude kwestie van het onderwerp, en
wordt u ten slotte nog helder de waarheid van een woord, door Jac. van Looy mij
toegevoegd, vele jaren geleden: ‘Niets concreets is banaal; het banaal is van den
geest.’
Mij moogt ge smaden en dat ‘terechtzetten’ noemen*). Mijn woorden over de koude
opwinding in sommige uwer vele werken zullen daar niet minder oprecht door
worden, noch mijn genegenheid voor de andere geringer. En een heerlijkheid zal het
*) Bedoeld is blijkbaar: dat men dadelijk zien en in zich opnemen kan. H.R.
*) Ik kende het woord terechtzetten niet. Is het een overgangsvorm tusschen terechtwijzen en
terechtstellen?
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zijn voor de heele kleinen, de botterikken en de duisterlingen, die zich grijnzende
verschuilen achter uw groote figuur - en die ik mij niet verwaardig te herkennen.
H.R.
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Mr. Ernst Polak, Amsterdammers, 45 teekeningen, bijschriften van hier
en ginder met een inleiding van Cornelis Veth, Amsterdam,
Uitgevers-Maatsch. ‘De Hooge Brug’, 1919.
‘Dit werk staat tegenover veel wat op het oogenblik door beroepsteekenaars bij ons
als z.g. caricaturen wordt gemaakt als het geïnspireerde tegenover maakwerk, als de
goede inval tegenover lusteloos bedenksel’.
Ziehier een zin uit de inleiding, die het werk van Mr. Ernst Polak wel kenmerkt.
Dit is niet bedacht, niet verstyleerd, het is onopzettelijk. Ik stel mij voor, dat de
teekenaar, goed observeert, en dit is eigenlijk alles. Het teekenen, het technische
vermogen is een tweede, maar het zien, het terdege waarnemen, in dit geval het sujet
zóó bekijken, dat men het meest kenmerkende van den persoon in zich heeft
opgenomen, dit al moet vooraf gaan en is feitelijk ‘des Pudels Kern’.

F.M. WIBAUT. TEEKENING VAN ERNST POLAK.

Bij soortgelijke portretten als die de heer Ernst Polak geteekend heeft, treedt het
markante, of het eigenaardige van zijne slachtoffers naar voren; maar dit moet juist
zóó ver overdreven worden, dat het typeert, zonder dat het hindert.
Veelal kent en herkent men een persoon aan den neus en hiervan maakt deze
caricaturist gebruik, bij van Ledden Hulsebos en Verkade zelfs wel wat te veel; bij
anderen is de oogopslag, de stand van de wenkbrauwen, de trekken om den mond
het eigendommelijke, zooals bij Prof. Mr. A. Struyken, F.M. Wibaut, Prof, van
Hamel, dàn is het zelfs overbodig de kop verder af te teekenen.
Bij weer andere sujetten is de vorm van schedel het cardinale punt, zooals bij Mr.
Thomson, Mr. Vaillant.... en zoo zouden wij tal van eigenschappen kunnen opsommen,
waarmede de caricaturist rekening kan houden om zijn portretten het meest typeerende
te geven. Boven alles is dus wel opmerkingsgave noodig en de neiging het komische
in den mensch te zien en het wil mij toeschijnen, dat Mr. Ernst Polak deze twee
voorwaarden wel bezit.
Vele van zijne Amsterdammers zijn goed getypeerd, zijn bezien in hun
eigenaardigheden, en daarbij weergegeven op eene wijze die niet is van iemand, ‘die
niet teekenen kan’. Dit is òf bescheidenheid òf een verkeerd begrip van wat men
teekenen noemt. Hiertoe toch is het niet beslist noodig een academie of teekenschool
bezocht te hebben, maar wel veel oefening en correctie, hetzij men zich-zelf weet te
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corrigeeren, hetzij dat een ander aanwijzingen geeft. En geoefend zoowel in z i e n
als in d o e n heeft de heer Polak zich zeer zeker, daartoe zijn z'n lijnen te vast. Of
hij echter nog iets anders kan, of hij zijne caricaturen tot geheele figuren kan doen
groeien en deze tot composities maken - ziedaar een andere opgave, die misschien
boven de krachten van dezen teekenaar uitgaat. Laat ons voorloopig echter tevreden
zijn met wat hij geeft, dit is meer dan van den eersten den besten liefhebber.
R.W.P. JR.

Jaarboekje voor grafische kunst.
Vergis ik mij niet al te zeer, dan telt de Vereeniging, die dit jaarboekje uitgeeft, ook
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leden die zich bezig houden met wat men toegepaste grafische kunst noemt. Wij
moeten hier namelijk een zeer beslist onderscheid maken tusschen de beoefenaars
der vrije grafische kunsten en zij wier arbeid zich meer in het bijzonder bepaalt tot
boekkunst; want evenals men van een landschapschilder niet kan en mag verwachten,
dat hij de juiste technische en aesthetische eischen kent van een meubel, een
behangsel, een lamp of wat ook, dat tot het gebied der kunstnijverheid behoort,
evenmin is de etser, houtsnijder, lithograaf op de hoogte van al datgene wat tot de
kunst van het boek gerekend kan worden. Men wil dit wel eens gaarne voorbijzien
en meent, dat een teekenaar toch ook wel een omslagje, een titeltje, een vignetje kan
teekenen, en mogelijk heeft hij hiertoe wel de handvaardigheid, maar mist de kennis,
het begrip, noodig om in d i t onderdeel der toegepaste kunst iets goeds te maken.
Het omslagje van het bovengenoemde jaarboekje bewijst dit opnieuw.

DR. ALPHONS DIEPENBROCK. TEEKENING VAN ERNST POLAK.

Begrijp mij wel, het gaat hier niet om de zaak van mooi of leelijk, maar om de tot
in onderdeelen foutieve opbouw van het geheel.
Bij een jaarboekje is, zou men zeggen, het jaartal en de titel hoofdzaak en verdere
symboliek of versiering bijzaak. De onbekende ontwerper vatte zijn taak juist anders
op en besteedde aan titel en cijfers totaal geen zorg. De jaartallen zijn veel te klein,
onduidelijk en allerslordigst, en de letters, zoowel als de groepeering hiervan tot
woorden en regels allergebrekkigst. Is het met zetwerk wel eens moeilijk een goede
regelval, een goede uitvulling te krijgen, zoodra men dit, hetzij in houtsnede, hetzij
in teekening voor cliché, geheel in zijn hand heeft, getuigt het van te weinig zorg en
begrip, een titel zóó te zetten als de maker van het omslag deed. Bij ‘jaarboekje’ staat
de j e te ver van de k af, alsof het een afzonderlijk woordje was. Juist bij een open
letter als de j moet de tusschenruimte minder zijn, om een obtisch juiste witverdeeling
te krijgen. Ditzelfde geldt voor de f i bij grafische. Wat de groepeering der woorden
tot regels betreft, iedere- zetter zou er zich voor schamen en de leerling eener
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typografische school er een standje voorkrijgen, als hij de regels zou afbreken gelijk:
Vereeniging tot bevordering der grafische kunst.
Dit is een vrijheid van iemand, die de eischen van het boek, van de typografie,
dus van het terrein waarop hij zich beweegt, niet kent.
Over de figuur op het omslag zullen wij niet veel zeggen, daar dit een kwestie van
appreciatie zou kunnen zijn, alleen willen wij opmerken, dat zij nòch ornamentaal,
nòch decoratief, nòch naturalistisch is; ze is min of meer vlak behandelt, maar heeft
toch relief o.a. in de handen.
Dat wij iets langer bij het omslag verwijl-
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den dan dit waarschijnlijk verdient, vindt hare oorzaak daarin, dat op het gebied der
toegepaste grafiek te veel geliefhebberd wordt, zeer ten nadeele van een goede
samenwerking tusschen kunstenaar en drukker of uitgever. Deze zijn van huis uit
eenigszins angstvallig voor inmenging van artiesten in hun vak, wien zij verwijten
niet op de hoogte der eischen ervan te zijn, en juist door een voorbeeld als het
hierboven genoemde, wat gesanctioneerd wordt door een vereeniging van grafische
kunstenaars, hebben hunne verwijten zeer grooten schijn van recht.
Slaan wij thans het omslag, dat feitelijk reeds de attractie van het boekje zou
moeten zijn, om, dan vinden wij binnen, behalve officieele mededeelingen en een
catalogus der door de leden uitgegeven grafische werken, een viertal artikelen over
Hahn, Toorop, v.d. Valk en Van Hoytema. Hoe juist Veth de waarde van Hahn's
werk als ‘teekenaar voor reproductie’ kenschetst, hoe sympathiek Wierink schrijft
over den beminnelijken kunstenaar die Van der Valk is, hoe vol waardeering Holst
is voor Toorop's grafisch werk, toch meenen wij dat het belangrijkste deel van dit
boekje thans schuilt in Moulijn's notities over Van Hoytema's lithografieën. Dit met
zorg en piëteit bijeengebracht overzicht van v. Hoytema's werk geeft ons beter dan
menig artikel een indruk van diens omvangrijk oeuvre en zal ook voor de kunsthistorie
van belang blijven. Nu kort na den dood van den kunstenaar, nog alle gegevens bijeen
waren, was het mogelijk een zoo completen catalogus van zijn lithografischen arbeid
te maken en later, na vele jaren, zou het wellicht ondoenlijk zijn en toch voor hen,
die den ontwikkelingsgang van een kunstenaar willen nagaan, is dit zoo noodig en
aantrekkelijk.
Met deze publicatie heeft de heer Moulijn dan ook zeer zeker een goede daad
verricht, en bijgedragen tot de belangrijkheid van dit jaarboekje.
R.W.P. JR.

V. Huszár bij d'Audretsch, Den Haag.
Wanneer men - op de wijze waarop Mondriaan veelal in zijn lateren arbeid te werk
gaat - zich uitsluitend in rechte lijnen, loodrecht op elkaar staand, en rechthoeken of
vierkanten begrenzend ‘uit’, kan slechts iets min of meer bevredigends ontstaan,
indien het geschilderde netwerk, door fijn aangevoelde verhoudingen, een rhythmisch
geheel wordt. Bij Mondriaan is dit welhaast steeds het geval, terwijl deze bizondere
kunstenaar ook door een subtiele kleurgeving, d.w.z. door een vrij immaterieel
aandoende invulling der vakken, zijn bedoelingen goed weet te vertolken. Bij Huszár
kan echter m.i. van een rhythmische compositie geen sprake zijn. Men mist bij hem
schier alles, wat men bij Mondriaan waardeert. De verhoudingen tusschen Huszár's
verschillende lijnen en vakken zeggen mij niets; zijn kleuren zijn schel, zij vallen
feitelijk buiten het kader dezer soort kunst. Zij zijn beter geschikt voor toepassing
op het werk der Wiener Werkstätte.
Leerrijk is deze tentoonstelling misschien toch wel. Zij bewijst ons, dat maar niet
een ieder op Mondriaan's rechtlijnige manier kan gaan werken - hoe eenvoudig zulks
ook lijkt. Zoo belangrijk als Mondriaan's werk in zekeren zin is (meer nog om zuiver
getrokken consequenties en als verschijnsel in dezen tijd, dan wel om de kunstwaarde
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ervan), zoo gevaarlijk dunkt mij het ‘school-maken’ van Mondriaan. De uitingswijze
van dezen kunstenaar is daartoe te zeer beperkt van aard.
De tentoongestelde interieur-teekeningen geven al een zeer zonderlingen kijk op
Huszár's talent. Deze nummers waren beter achterwege gebleven. Zijn architectuur
in de ruimte is van nog zwakker gehalte, dan zijn architectuur op het vlak.
H.V.
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André Lhote in den Rotterdamschen kunstkring.
Moderne buitenlandsche kunst is, behalve door enkele vluchtelingen onder wie Rik
Wouters, in lang niet tot ons gekomen. Fransch werk kwam nooit veel de grenzen
over, daar de eischen van verkoop, hieraan verbonden, steeds te groot waren. Thans,
nadat de Wapenstilstand ternauwernood was ingetreden, ontving de Rotterdamsche
Kunstkring een collectie werk van een der eerste jongeren, André Lhote.

ANDRÉ LHOTE. NAAKTFIGUUR.

In 1918 heeft de toen drie-en-dertigjarige schilder eenige proeven van zijn kunst
op een expositie der cubisten in het Cinéma Lafayette te Parijs getoond; enkele
maanden daarna kwam hij met een overzichtelijke tentoonstelling in den kunsthandel
Chappe-Lautier voor den dag; werk over twaalf jaar studie; en nu, een jaar daarna,
ging zijn arbeid naar Rotterdam.
Lhote, die, te Bordeaux geboren, daar tot de meest belovende academie-leerlingen
behoorde, heeft zich dadelijk onderscheiden door een hartstochtelijk zoeken naar
een eigen opvatting. In 1906, toen hij, dus een-en-twintig jaar oud, van de academie
kwam, vocht hij om van den invloed der pleisters los te raken en voelde zich
aangetrokken tot het impressionisme. Een ‘Lezend meisje in de schaduw’, dat ik in
een levensbericht genoemd zie, duidt reeds met den titel aan waarnaar hij zocht.
Doch ook deze man-van-zijn-tijd begeerde synthese, was vervuld van stijlbegrip,
wenschte iets meer decoratiefs dan hij met het impressionistisch weergeven van de
natuur mogelijk achtte; sterke expressie en synthese werd nu de leus. Drie jaar later
geeft hij er zich rekenschap van, te uitsluitend in lijnen te spreken en tracht meer
diepte in zijn werk te krijgen, door het differentieeren der plans. Dorps- en stadskijkjes
geven daar blijk van. Toch is hij de impressionistische verlangens van vroeger niet
geheel kwijt; men ziet hem vasthouden aan het plastisch streven naar diepte; doch
tevens begeerig de impressionistische visie van vroeger te herkrijgen. Blijkbaar heeft
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hem hierin het individualistische benauwd, achtte hij zich te persoonlijk, daar hij
pogen gaat naar arbeid met minder ‘ik’-heid erin. De indrukken van musea-bezoek
werkten daarbij na, het ontzag voor het schijnbaar onpersoonlijke, objectieve, meer
gelijkmatige en evenwichtige der groote
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meesters. Hem kwelde een voorschrift van Cézanne; ‘faire du Poussin d'après nature’.
Hiermee is de naam genoemd van hem, aan wien ook Lhote het meest heeft te
danken. N a a r d e k l a s s i e k s t r a d i t i e t e r u g , naar de ‘eeuwige waarheid’,
werd zooveler parool. Behoud van dat ‘eeuwige’, met toepassing van de levendigheid
der impressionisten. Zelf heeft hij dit aldus gezegd: ‘C'est Cézanne, qui a plongé le
corps mourant de cette tradition dans la fontaine de Jouvence impressionniste’, iets
als een levenswater van Lourdes, waar een stervende - de traditie! - moest ingedoopt
worden. Cézanne had voor Lhote's gevoel de negentiende-eeuwsche gevoeligheid
verbonden met, gebonden aan de grootheid der primitieven. Naar dezen dus met hem
terug, doch zonder die natuurgevoeligheid, die het levenswater van het impressionisme
is, te verliezen. Ten koste van den vorm had het impressionisme de kleur gehuldigd.
Er was als een ontucht van kleur ontstaan, iets als anarchie had gedreigd; en door
hierna alle sensatie weg te bannen en slechts de bezonnen conceptie te behouden,
had het cubisme een program zonder levensvatbaarheid ontwikkeld. De emotie dus
behouden, maar haar vinden, niet bij de uitsluitende kleur, doch bij den plastischen
vorm. Het geometrisch besef der oude Italianen spookte weer door de hersens, men
voelde den eisch van het evenwicht.
De onlangs overleden, ook ten onzent gewaardeerde criticus Charles Morice, van
wien ik mij voor dezen zelfden kunstkring een belangwekkende rede over de Van
Eycken herinner, is een der eersten geweest, die op het werk van Lhote de aandacht
vestigden. Toen de schilder in '18 bij Druet tentoonstelde, werd de vastheid waarnaar
in zijn schilderen gestreefd was, erkend. Wel betreurde men eenige droogheid, als
gevolg van den strengen wil, doch van aarzeling in de teekening was ook niets meer
te bespeuren, niets van het à-peu-près der na-impressionisten. Met frissche schatering
in de kleur hadden sommige landschappen wel nog iets hards, doch dat zou de tijd
er wel in verzachten; men begroette jeugd, men vond lente bij Lhote.
Het was evenwel Lhote's kleur, die ons Hollanders voor het werk van dezen
Franschman aanvankelijk vreemd deed staan kijken. Een enkel bezoek aan zijn
tentoonstelling zal dan ook geenszins overtuigd hebben van de waarde zijner kunst,
hoewel hij ons direct imponeert door zijn verbluffend knappe teekeningen naar naakt.
Een hiervan, de meest decoratieve, daar zij dienst deed als titelblad van den catalogus,
vindt men hier in het tijdschrift gereproduceerd. Met een enkele lijn heeft de teekenaar
het figuur in verscheidenheid van standen, vlot en stoer op papier gezet. Met een
staalvaste krijt- of potloodlijn, zelfs met het penseel, - waarmee de Japanners zoo
kranig wisten te werken -, heeft hij zonder weifelen, zonder uitwisschingen ineens
raak de figuren in actie gekregen. Er zijn er bij, zeer natuurgetrouw, zoo sober
mogelijk; andere, waarin een zoeken naar evenwichtige rechte lijnen; de meeste
echter met een ongehoorde kracht in de samenbindende vormen. Er is ook een
geschilderde vrouwefiguur, liggende in het groen in massalen bouw, evenwichtige
compositie en harmonieus kleurgamma, uit de laatste jaren, waarin de fuzie van licht,
van atmosfeer met den vorm gegeven werd. Een ‘stadsbrok’ en vooral een ‘tuininkijk’
uit denzelfden tijd, zonnig, vroolijk en luchtig, worden, hoe langer men ze beschouwt,
aldoor van een lachender blijheid. De echte aandoening van de zon leeft er in: dat
fel contrasteerende, dat fel verblindende, met dat schrille groen tegen warm,
rossig-rood van boomstammen aan, wat ons in zonlicht zoo sterk kan impressioneeren.
Hier is inderdaad de samensmelting van impressionisme met den modernen, strengen
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vormenbouw; zijn vlakke, sterke, pure kleuren binnen strenge, samenbindende lijnen
gehouden.
Een vak met werkproeven, hieraan voorafgaand, is minder belangrijk, verder van
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de natuur af, door de cubistische opvatting, hoewel ook deze doeken van een klare
en overtuigende vizie spreken.
Een vrouweportret, dat wederom ouder is (de werken werden volgens
ontwikkelingsgang opgehangen) in fel rood, blauw en groen, dat juist door zijn
kleuren op het eerste oog afstuit, wordt bij langer aanschouwing coloristisch ongemeen
krachtig en decoratief, forsch van lijnen, evenals eenige ontwerpen voor schotels,
welke mee ter expositie kwamen en waarbij vooral die met den papagaai trof door
rhythmisch evenwicht der lijnen, aansluitend bij den cirkelvorm van het bord.

ANDRÉ LHOTE. LANDSCHAP.

Lijnenrhythmiek n.l. vindt men vooral in een schilderij, dat weer van iets vroeger
is en waarin ik meen het streven naar meer verdieping te vinden, n.l. in de ‘bloeiende
vruchtboomen’, dat we hier gereproduceerd zien en waar een ongemeene vreugd,
een schaterende blijheid in leeft, die echter geenszins onbeteugeld werd uitgevierd,
niet willekeurig, maar zeer beheerscht door de verschillende kleurplans binnen de
rhythmisch zich bewegende lijnen te houden. Helaas geeft de fotografie niets van
den overstelpenden juichkreet uit dit landschap weer, wij plaatsen haar dan ook
slechts, omdat het lijnenrhythme en het zoeken naar verdieping er duidelijk in spreken.
Den kleurenindruk kan een fotografie toch nooit geven. De lezer moet de violente
pure kleuren van rose en oranje en rood met okers en groen, rudimentair tegen elkaar
geschilderd, in dezen glooienden boomgaard er zich maar bij denken.
Naast dit brillante doek vond men op de expositie rudimentair geschilderde havens
in een gansch ander kleurgamma, doffer, grijzer gehouden, hetgeen ons van Lhote's
kleurgevoelig oog, van zijn fijn gevoel voor de stemmingen, de kleurharmonieën
van de natuurmomenten overtuigt, ons zijn impressionabel gemoed bewijst, dat de
indrukken der natuur in hun duizendvoudige schakeeringen ondergaat, m.a.w. den
ras-impressionist in hem doet zien, die, zooals een Fransch criticus ergens zegt: ‘a
passé par le cubisme, ne le renie pas, y ayant acquis plus de force, mais ne se laisse
pas dominer par l'abstrait’.
Toch is er veel op deze tentoonstelling, dat mij niet klaar is geworden, vooral - en
zoo gaat het meestentijds - de allerlaatste werkproeven. Tot deze behoort een stilleven
met fruit in een mand tegen een gedrapeerd blauw gordijn aan gezien, dat, volgens
des schilders eigen idee, het beste van alles is. Ook een doek, - op één of twee na het
allerlaatste -, waarin hij verwantschap met Pieter de Hoogh ziet. ‘J'ai pensé à lui,
quand j'ai fait ce tableau’, verklaarde hij. Noch de verwantschap met den ouden
Hollander, noch de schoonheid in het stilleven heb ik kunnen voelen.
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In 1918 schreef André Salmon in l' E v e i l naar aanleiding van een tentoonstelling:
‘André Lhote vient d'inventer le ‘Totalisme’. Or, le Totalisme n'est pas une école,
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pour cette raison qu'il les absorbe toutes. Il est fait de la connaissance et de la mise
en pratique opportune de toutes les techniques soumises à l a v i s i o n n a t u r e l l e ,
c'est à dire à la réalité’.
André Lhote trad bij het begin van den oorlog in dienst en werd na een hard leven
in de loopgraven bij de Marine-afdeeling te Marseille geplaatst, waar men hem
opdroeg teekeningen en schetsen te maken.
Dit jaar verscheen in de G a z e t t e d e H o l l a n d e een lang opstel van hem over
‘La Peinture Française moderne’, waarin hij uitvoerig ‘la composition classique’
behandelt, en concludeert, dat de taak van wie de schepping nabootst, is, in de
schijnbare wanorde der dingen een bestendigen factor te brengen, regelmatig,
wiskunstig en metrisch; in één woord, de ideale maat van den geest in te voeren in
de wisselvalllge maten der dingen.
A.O.

Bakst bij Kleykamp, Den Haag.
Bakst's tentoonstelling mag vooral daarom als verblijdend feit worden begroet, omdat
wij deze expositie als eerste teeken van weer opbloeiend internationaal kunstleven
kunnen beschouwen. Vervolgens is het ook alleszins belangrijk eens kennis te maken
met de ‘aankleeding’ van het beroemde Russisch ballet, niettegenstaande het ontwerp
voor de costuums van den schitterenden troep, uit den aard van de zaak niet de
belangrijkste plaats inneemt in alles wat dit ballet raakt. (De veelal prachtige gewaden,
waarmede Charlotte Bara zoo rijkelijk was voorzien, deden ons niet vergeten, hoe
slecht over 't algemeen haar prestaties in 't d a n s e n waren!).
De verdiensten van Bakst zijn m.i. vooral te zoeken in de forsche, maar toch
nauwkeurige behandeling dezer ontwerpen. Hij levert, zou men geneigd zijn te
zeggen, voortreffelijke ‘werkteekeningen’ voor de costumiers van 't ballet; laat den
buitenstaander allerduidelijkst zien, hoe 't costuum in werkelijkheid zal worden, en....
weet last not least in enkele dezer cartons nog iets te leggen, dat aan niet al te hooge
kunsteischen voldoet. Ik zeg dit uitdrukkelijk, omdat Bakst wel eens zeer overschat
is. Een enkel keer overtreft Bakst echter zich zelf.
In Duitschland hebben ontwerpers als Stern e.a. (voor Reinhardt b.v.)
costuumschetsen van zeer modernen opzet ontworpen. Die schetsen bezitten echter
slechts weinig kunstwaarde en laten er bovendien slechts naar gissen, hoe 't ontworpen
gewaad er in de uitvoering uit zal komen te zien. Dit is een gebrek. Een
w e r k t e e k e n i n g moet zulk een costuumontwerp in zekeren zin blijven; min of
meer handige teekenkunst zonder waarde als m i d d e l voor 't d o e l - het bereiken
van harmonisch gecomponeerde gewaden -, is al van zeer weinig belang, indien
zulke prestaties als kunst niet voldoen.
De beoordeeling van Bakst's aquarellen (hij werkt ook veel met gouache) moet
dus aan een zoodanigen maatstaf worden getoetst, dat daarbij de bruikbaarheid bij
't aanstonds u i t t e v o e r e n ontwerp op den voorgrond te staan komt. Doch gesteld,
dat détail-teekeningen op grooteren maatstaf worden ontworpen: toch dient dan de
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opzet van 't geheele gewaad reeds volledig te toonen, wat straks zal worden bereikt.
Aldus beschouwd, zal Bakst door slechts weinigen overtroffen worden.
De costuums zelf? Men zou deze ontwerpen uitgevoerd moeten zien. Het lijkt
soms, dat er te veel détailwerk bij Bakst is, dat een breeder tegenstelling van lijnen
en kleuren méér zoude doen. Doch men kan zich ten deze vergissen. Op 't tooneel
vloeit veel in elkaar, en werken de kleuren ook anders.
Zou de wensch om Bakst's gewaden in werkelijkheid te zien, in schooner vervulling
kunnen gaan dan door een tournée van het Russisch ballet, hier te lande? W i e zou
zulks in ons klein en veelal burgerlijk landje nu eens weten te bereiken?
H.V.
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Drucker-uitbouw en Drucker-collectie.
Ook voor hen, wien de Drucker-uitbouw aan 's Rijksmuseum te Amsterdam altijd
een omslachtige, kostbare, leelijke, en dus in alle opzichten slechte oplossing van
het ruimte vraagstuk heeft geschenen, een afschrikwekkend voorbeeld van
museum-organisatie, schril aantoonend hoe het voortaan stellig niet meer mag toegaan
- ook voor hen is het een aangename verrassing geweest, te zien dat daar in een paar
bovenzalen plaats was gevonden voor eenige werken van een moderne kunst, die
overigens in de openbare verzamelingen der hoofdstad te zwak vertegenwoordigd
was.
Een paar kleine zalen boven boden n.l. aan schilderijen van Vincent van Gogh en
van Cézanne plaats, en ik heb van verschillende zijden vernomen, dat deze
gelegenheid, intiem met al deze zoo uiterst belangrijke kunst kennis te maken, op
hoogen prijs werd gesteld. Ik behoef hier stellig niet nog eens te zeggen hoeveel
Vincent van Gogh - van wien er twee zeer complete landschappen uit zijn gelukkigen
tijd bij waren - voor de jongeren van allerlei richting beteekent, en de mooiste
Cézannes hebben menigen schilder en kunstliefhebber tot een pelgrimstocht naar
deze zalen bewogen.
Hoe groot was nu mijn schrik, toen ik eenigen tijd geleden vernam, en mij sedert
door eigen oogen bevestigd werd, dat deze gansche heerlijkheid alweer tot het
verleden behoorde. De Cézannes zijn verdwenen. De van Gogh's ten deele in een
veel minder gunstig licht geplaatst, en de achterste zalen waar zij hingen (en waar
ook de fraaie en belangwekkende Tibetaansche schilderingen te zien zijn geweest)
waren afgesloten!
De oorzaak van dit alles schijnt te zijn, dat er nog een groot deel der collectie
Drucker nakomt. Maar - zoo vraagt men zich af - is er niet in die bovenzalen op een
andere manier plaats te maken voor datgene, dat dan bepaald moet gehangen worden,
dan juist door deze zalen te ontruimen, die zulke buitengewone stalen van de hier
nog te weinig te bestudeeren groote voorgangers der moderne kunst herbergden? Dit
is zeer zeker het geval, en het is zeer jammer, dat men niet veel middelmatigs en
onrijps heeft verwijderd, in plaats van deze bruikleen-collecties van eersten rang,
vóór ze nog door de eigenaars opgevraagd zijn (hetgeen nog in lange niet moge
geschieden!).
En ook buitendien schijnt het mij noch voor het land, noch voor de reputatie van
den heer Drucker als collectionneur, noch voor de reputatie van de mannen der
Haagsche school, wier werken hij zoo ijverig verzamelde, een heel goed vooruitzicht,
dat deze geheele bijbouw nu spoedig gevuld zal zijn met werken uit die eene periode,
en van een betrekkelijk gering aantal meesters, die in dit museum waarlijk niet
armelijk vertegenwoordigd zijn. Het wil mij bijvoorbeeld voorkomen, dat Jacob
Maris en Mauve in het bijzonder in deze collectie juist door de veelheid en de te
groote eenvormigheid van hun werken hier, niet die waardeering kunnen vinden, die
hun toekomt. Van het werk van den eerste zijn reeds herhalingen aanwezig, dubbelen
bijna, waarvan de een den ander geen goed doet, van Mauve zijn er werken uit een
periode, toen hij onmiskenbaar voor de markt arbeidde. Neen, reeds in wat er is in
die benedenzalen, leert men de Haagsche school niet op haar best waardeeren, en ik
geloof dat een schifting van deze collectie hoog noodig is, en liefst onverwijld zal
moeten geschieden. Het zou de vertegenwoordiging der moderne kunst in dit museum,
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die nog altijd zoo eenzijdig en niet waarlijk boeiend genoeg is, in hooge mate ten
goede komen als men daartoe eens kon besluiten, en de Drucker-uitbouw zou, ondanks
alle misère, die er aan verbonden is, dan toch nog tot heil van ons museumwezen
kunnen strekken. Een zoo exclusieve en zoo critieklooze bevoorrechting van de
impressionistische scholen bevredigt niemand meer.
C.V.
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[Nummer 8]

‘INWIJDING VAN HET BISSCHOPPELIJK PALEIS, GENAAMD HET RIJKSMUSEUM TE AMSTERDAM’. NAAR
EEN PRENT VAN J. HOLSWILDER IN ‘DE LANTAARN’, JAARGANG 1885.
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VREDE NA STRIJD (UILENSPIEGEL).

Jan Holswilder, 1850-1890,
door Cornelis Veth.
Men kent Jan Holswilder's werk nog lang niet genoeg, en waardeert het nog lang
niet genoeg.
In onze dagen waarin zooveel meer aan caricatuur, aan illustratie, aan grafische
reportage gedaan wordt dan in de zijne, blijkt echter zijn werk, voor wie de moeite
neemt het op te zoeken, niets van zijne bekoring te hebben verloren. Integendeel, het
is, bij elke ontmoeting met een zijner prenten, alsof men een oogenblik mag vergeten,
dat de dag- en weekbladen-illustratie hier allang een met handigheid bediend métier
is geworden. En zich terugvindt in een tijd, toen er opeens, onvoorbereid, zonder
voorbeeld, een artiest geestige teekeningen strooide over de bladzijden van
middelmatige periodieken, vier, vijf jaar lang.
Natuurlijk hebben weinigen, die dien tijd beleefden, dit klein en bescheiden wonder
genoten, zooals het genoten kan worden. Het was trouwens een tijd van vele kleine
en nauwelijks opgemerkte artistieke evenementen, veroorzaakt door de productiviteit
van een groep jonge kunstenaars, toen op het hoogtepunt van hun kunnen. Misschien
is het begrijpelijk, dat in de dagen, toen Breitner, Witsen, Bauer, Dijsselhof en an-
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deren met zooveel verrassingen kwamen, dat curieuze bij-verschijnsel: Holswilder's
prenten in Lantaarn en Uilenspiegel, eenigszins van zelf scheen te spreken. Wie zou
toen ook gezegd hebben, dat het op zich zelf zou blijven staan?
Maar nu wij afstand kunnen nemen, schijnt het geval toch wel heel bijzonder.
Tusschen de ‘caricaturen’, die thans verschijnen, zouden - nu Hahn overleden is en
Raemaekers toch wel sedert lang zijn besten tijd schijnt te hebben gehad - prenten
van Jan Holswilder bijna evenzeer opvallen als indertijd tusschen die van den goeden
Schmidt Crans. En zou dan nu niet het oogenblik gekomen zijn om eens na te gaan,
of het latere Holland niet voor het zoo dikwijls vagelijk bejammerde gemis aan ‘een
caricatuur’, eenige compensatie heeft genoten in het bezit van een geniaal caricaturist?

BURGERS VAN DELFT (HUMORISTISCH ALBUM

1883).

Laat ons even zien, welke tot dusverre de faam is geweest, die Holswilder heeft
genoten. Daarbij veronderstel ik dan, dat bij belangstellenden het artikel van Jan
Veth, kort na des teekenaars dood, en wel in 1891 in de Nieuwe Gids geschreven
(en later in zijn bundel ‘Hollandsche Teekenaars’ herdrukt) bekend is. Ik waag het
zelfs te veronderstellen, dat mijn eigen essay, in 1903 in Onze Kunst gepubliceerd,
door dezulken opgemerkt is, en vooral wegens de enkele illustraties daarbij afgedrukt.
Ik weet ook, dat de naam Holswilder bij schilders en andere kunstminnaars een
goeden roep heeft. Maar wie ziet zijn werk ooit? Begraven in de schaars voorhanden
jaargangen van ‘De Lantaarn’ en ‘Uilenspiegel’ (alleen de litho's van het eerste blad
zijn in 's Rijks Prentenkabinet aanwezig) komen ze om zoo te zeggen nooit meer aan
den dag; nooit kan men ze, zooals schilderijen, in een museum gaan bekijken.
Holswilder's naam dreigt niet meer dan een naam te worden.
Ik heb wel eens gevreesd - maar het was altijd als ik de Holswilders niet vóór mij
had - dat een hernieuwing der kennismaking eenigszins een teleurstelling zou zijn
en dat voor de vroegere bewondering een gematigde erkenning in de plaats zou
komen, die Holswilder in onze sedert verrijkte caricatuur een bescheiden plaats
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zouteekennen. Doch het is heel anders gekomen. Wat na hem in ons land is gemaakt,
heeft bij alle groote verdiensten, zijn aparte plaats op den eersten rang niet in gevaar
gebracht
Jan Holswilder's apart en frisch talent kwam niet spoedig tot zijn recht, het heeft zich
moeten loswerken uit een halfslachtig soort van geteeken om den broode, waarin hij
nog juist iets van zich zelf kon geven, genoeg om een artiest te doen vermoeden, te
weinig om houvast aan te hebben. Van dien aard zijn bijvoorbeeld, tot in 1886 toe,
zijn
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bijdragen voor het Humoristisch Album, voor het meerendeel vermoedelijk (bij
enkele heb ik het kunnen constateeren) eenigszins vrij nageteekend naar prenten in
Fliegende Blätter of andere buitenlandsche bladen. Iets van zich zelf gaf hij wel aan
deze vaak zeer achteloos-gedane teekeningen: zij vertoonen zijn vrijmoedige
krijtlijnen, ze hebben dat onmiskenbaar picturaal aspect, dat altijd zijn werk van dat
zijner confraters onderscheidt. Soms is er zelfs een luchtje uitgestreken, een boom
opgekrabbeld, een zee aangeduid, een grond aangegeven met iets van de gevoeligheid,
die Holswilder op zijn best kenmerkt, maar waar de conceptie niet van hem zelf is,
kan de artiest er toch maar half bij wezen. Ook andere teekenaars in het Album
teekenden blijkbaar in dien tijd veel buitenlandsche prentjes na, intusschen zijn er,
van Holswilder zoowel als van anderen, origineele prenten. Bijvoorbeeld is een
geheele serie, gewijd aan het Delftsche lustrum in 1883, van zijn hand. Ten deele
zijn het penteekeningen, gecostumeerde studenten en hun publiek voorstellend, maar
de laatste teekeningen zijn blijkbaar weer met zijn eigen materiaal - het krijt - gedaan.
Het is slordig werk, maar niet zonder pit. Het best is misschien het ‘Kamervuurwerk
na afloop van het diner’, waarbij de stoelen door een soort van ontploffing de lucht
invliegen; een prent met visionnaire allures. Vergeleken bij de ongeveer gelijktijdig
gemaakte Uilenspiegel-bijdragen is dit alles echter vrij onbelangrijk en men kan den
indruk niet weerstaan, dat de teekenaar zich voor dat Humoristische Album ietwat
gemakkelijk van zijn taak afmaakte.

WILLEM VAN ZUYLEN (LANTAARN

1885).

Doch dit soort van gemakkelijk, ambitieloos werk was hem tot een gewoonte
geworden en het is nog een wonder te noemen, hoe geheel en al hij zich in zijn beste
uitingen daarvan heeft weten los te maken.
In 1850 te Leiden geboren, was hij zijn loopbaan begonnen op een kantoor. Daarna
had hij lessen genomen en later gegeven, en was naar den Haag gekomen, lithograaf
geworden, d.w.z. hij moest plaatjes, etiketten enz. maken voor handelsartikelen, in
een tijd toen niemand er over dacht aan zulke dingen eischen van schoonheid te
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stellen. Kostwinner van het gezin, heeft hij tot de laatste tien jaren van zijn leven toe
zijn buitengewone gaven nooit eens vrijelijk kunnen uiten.
Wat er ook in die Humoristische Albumprenten nog aan aardigste vinden moge
wezen, zij geven niet veel hoop, dat er bij het vroeger, onder den druk der dagelijksche
prak-
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tijk gemaakte, veel vondsten te doen zouden zijn. Zooals reeds gezegd, vele dezer
prenten zijn eenvoudig copieën, - sommige zijn vrij slappe vertolkingen van
Harburger's trant - en ik denk dat slechts in enkele zijn hand geheel vrij is geweest.

DE ANTI-REVOLUTIONNAIREN IN 'T GEWEER. GEEFT ACHT! (UILENSPIEGEL

1885).

De heer Jan C. de Vos, die een vriend van Holswilder geweest is en hem later, als
een der redacteuren van ‘De Lantaarn’, de groote kans van zijn leven heeft geboden,
wist mij te vertellen, dat deze geniale caricatuurteekenaar gaarne schilderde, maar
zonder succes. Hij schijnt al even weinig kleurgevoel gehad te hebben als velen die
in prentwerk hebben uitgemunt. En toch is Holswilder's talent allerminst in de eerste
plaats of uitsluitend een teekentalent geweest. Hij was een schilder, een impressionist,
met een aangeboren gevoel voor waarden, voor toon, voor sfeer. Het karakter van
het licht neemt altijd een eerste plaats bij hem in, zelfs in zijne minder geslaagde
prenten is dit op te merken. Men kan zeggen dat hij instinctmatig om zijn tafreel,
zijn figuren een atmosfeer schiep, dat niet in lijnen, maar in lichten en schaduwen
zijn prenten geconcipieerd werden. Eerder dan den nazaat van een Adriaan van der
Venne en Jan Steen, de groote opmerkers en kenners van volksleven en volkskarakter,
de gemoedelijke, wijze psychologen, herkent men in hem dan ook den jongeren
tijdgenoot van de Marissen, en Mauve. Eerder dan een voortzetter van de traditie der
fijne Hollandsche humoristen, treft men in hem den tot de caricatuur geneigden
volgeling der Haagsche school aan. Dit vermindert stellig niets aan zijn beteekenis
als caricaturist, het geeft daaraan een bijzondere waarde.
Al Holswilder's groote picturale verdiensten spreken zich uit in zijne behandeling
van het lithografisch procedé, of - als in Uilenspiegel - van dat surrogaat van den
steen, het kornpapier.
Daar de reproductie het verschil dat tusschen deze echte en pseudolithografieën
bestaat vrijwel nivelleert, heb ik hier ter illustratie een betrekkelijk groot aantal
Uilenspiegels gekozen, te meer daar deze toch voor de Lantaarn prenten veelal
nauwelijks onderdoen en veel minder bekend zijn.
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Vraagt men mij nu of Holswilder's wijze van lithografeeren: zijn werken met
brutale zwarte vegen, zijn fel en soms wat willekeurig aanbrengen van
schaduwaccenten en scherpe reflexen, in elk opzicht navolging verdient, dan zeg ik
natuurlijk neen. Ook bij hem zelf, in zijn meest nonchalante teekeningen vooral, is
de willekeur wel eens hinderlijk, en doen die hevige contrasten het wel eens niet
heelemaal. Maar hij heeft er prachtige dingen mee gedaan, en ik acht het
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een groote deugd van hem, dat hij den steen niet behandeld heeft als een
jongejuffrouw, dat hij er uitgehaald heeft wat hij kon aan diep fluweelig zwart, dat
zijne geestigheid in conceptie en typeering samen gaat met een geestigheid in de
zwart-en-wit behandeling, die ten onzent vrijwel onovertroffen is.
Bij vergelijking met andere illustrators, en niet alleen met die uit zijn eigen tijd,
treft ons nog iets anders, en voornamers dan dat geestige en mooie handschrift.

OP HET DOODE PUNT (LANTAARN

1885).

Heeft hij ons een paar menschen voor te stellen, die elkaar ontmoeten, die staan
te praten, het wordt dadelijk een geval. De plaats waar zij zich bevinden, het licht
dat hen beschijnt, de sfeer waarin zij zich bewegen, alles wordt als van zelf voelbaar
gemaakt. Het zijn geen poppetjes, min of meer geestig bedacht, tegen een achtergrond
gezet en omringd van de noodige stoffeering, zooals men dat bij gereputeerde
kunstenaars aantreft. Zijn verbeelding ziet ze als deel van een milieu, binnenshuis
of buiten, steedsch of dorpsch, landschappelijk of tooneelmatig. En die aanduiding,
soms bijna achteloos, is altijd raak, en altijd oorspronkelijk, ze is een ding van intuïtie
meer dan van toeleg. Ze is als iets, dat hij niet laten kan. Dat is het waarin hij zoo op
ende op artiest is. Hij heeft het instinct van de ruimte, van de plaats, van de stemming.
En hij heeft het juist in die mate, die de caricatuur veredelt zonder ze te verzwaren.
Hij heeft het juist genoeg om geen schilderij-achtige prenten te maken, maar alleen
heel mooie prenten.
Ik weet wel dat het eenheids-ideaal van de Haagsche school, waarvoor een schilderij
of teekening een geval, een impressie uit een stemming geboren zijn moest, in onze
dagen geen parool meer is. Maar kom ik daarom te laat met deze appreciatie van
Holswilder? Heeft deze geniale trek van hem alleen nog maar kunsthistorische waarde
voor ons, en schenkt ze ons niet meer dat volle genot, dat wij er van zouden kunnen
hebben, als wij nog geheel en al exclusieve bewonderaars van de kunst der Marissen,
van Mauve, Bosboom en Weissenbruch waren? Het zou er treurig met ons uitzien,
als het zoo was. Niets geeft een kunstwerk meer recht op blijvende waardeering, dan
dat het als een levend ding in het leven van zijn tijd staat. Wat wij na twintig jaren
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vóór hebben op den tijdgenoot, het kan niet zijn het twijfelachtig superioriteits-gevoel,
dat het bereikte miskent; het kan slechts zijn het vermogen om de dingen op hun
plaats te zien. Holswilder is geen magistrale figuur, geen grootmeester geweest, geen
baanbreker, die zijn geslacht vooruit was, hij was een geniaal kunstenaar, een kind
van een korten bloeitijd, begenadigd met geest en fantasie. Indien wij hem thans niet
eeren, indien wij
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blijven zeuren over de afwezigheid eener belangrijke Hollandsche caricatuur (vóór
onze eigen, rommelige tijd er, godbetert, uit alle windstreken importeerde) zullen
wij het nageslacht slechts toonen, dat wij nog steeds geen eigen caricatuur waard
zijn.

HEDENDAAGSCHE VADERLANDSLIEFDE (LANTAARN

1887).

Een groot deel van Holswilder's prenten zijn politieke. De Lantaarn wijdde zijn
plaat vaak aan de politiek. Uilenspiegel begaf zich op geen ander terrein. Misschien
is het zijn redding wel geweest, dat hij, impressionist die hij was, en artiest veel meer
dan intellectueel, door de noodzaak van ministers, kamerleden en hun omgeving te
teekenen, op de directe aanschouwing was aangewezen. Hij woonde in den Haag en
kon de kamerzittingen bezoeken. Hij bleek alras een vruchtbaar en veerkrachtig
portrettist in het caricaturale. De leden van de achtereenvolgende ministeries, van
Lynden, Heemskerk, Mackay, - Schaepman en zijn volgelingen, Kuyper en zijn
aanhang, hij weet ze al dadelijk raak en boeiend te chargeeren, niet slechts hun gelaat,
maar hun heele persoon, aan alle zijden bezien, en dus ook in allerlei houdingen en
situaties te treffen. Waar hij op dreef is, toont hij nu een verbeeldingskracht, die hem
bij de besten van het genre doet behooren. Hij doet veel meer dan zijne personages
in travesti op te voeren: hij maakt Kuyper tot een paardendresseur, Lohman tot een
schutterij-officier, Schaepman tot een kruisridder. Er is een Uilenspiegel-prent, waar
Dr. Kuyper en Mr. de Savornin-Lohman, met, naar ik meen Keuchenius in het midden,
op een mooi landweggetje (naar Bergum) loopen, en Dr. Schaepman hijgende en
blazend achteraan komt. Zoo'n prent is niet slechts geestig door de treffende gelijkenis
der profil-perdu of geheel van achter geziene figuren, ze is ook een kostelijk
genre-beeld, een buitengeval, met mooi getypeerde boertjes, (ouderlingen) en hun
dominé, loopend als alleen
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boeren doen. Dit is karakteristiek voor zijn volkomen indenken in de grap, niet alleen,
maar voor zijne neiging om ze te completeeren, te maken tot iets artistiek-afs, - ze
op te heffen tot de beteekenis van een creatie. Teekent hij een gesprek tusschen een
Jezuïet en een doleerende, naar aanleiding van Amsterdamsche verkiezingen, zoo
zet hij die twee zwarte kerels op den Dam, complotteerend en duistere schaduwen
werpend op het lichte, open plein. Is een Dordtsche verkiezing aanleiding tot de
prent, de clericalen bevinden zich op de ‘kaai’, bij een paal waaraan een ankertouw
gebonden is, de groote stembus staat aan het water, en is omzwermd van watervogels.

HARDRIJDERIJ (UILENSPIEGEL

1889).

Zijn teekeningen van ministers en kamerleden in de zitting zijn niet minder geestig,
dan die waar zij gecostumeerd zijn en gemetamorphoseerd, en een rol spelen. Want
hij is thuis in de Kamer, hij teekent met de gemakkelijkheid van een habitué de
localiteit, neemt altijd weer op andere wijze, uit een anderen hoek de troon-zetel, de
minister-tafel, de zetels der afgevaardigden, en plaatst zijn personen, met de
gemeenzaamheid van den stamgast op hun eigen bank, in hun eigen houding.
Die waakzaamheid voor de levensuitingen, dat aangeboren realiteitsgevoel, dat
vermogen om den humor des levens op te zoeken in zijn eigen huis, stelt hem zoo
ver boven den illustrator van de gewone grap, die verzint waar hij niet gezien heeft.
Het geeft die groote variatie, dat verrassende aan zijn prenten, dat het overzien daarvan
zoozeer tot een genot maakt. Het verleent zelfs aan vele minder geslaagde nog iets
levends, een
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zekere atmosferische schoonheid. En tot hoe gave, triomfantelijke kunstwerken maakt
het de beste!
Neem eens die prachtige prent, door het onderwerp bekender dan vele anderen:
‘De Inwijding van het Bisschoppelijk Paleis, het Rijksmuseum te Amsterdam’. Ze
is van een heel bijzondere belangrijkheid door de voortreffelijke charges van drie
zoo groote figuren in onze latere cultuurgeschiedenis als de Stuers, Thijm en Cuypers,
charges die op een zoo volkomen begrip van hun wezen gebaseerd zijn, die zoozeer
de intelligentie, de schoonheid, artisticiteit van hun verschijning in hun waarde laten.
Maar het merkwaardigste van de prent is toch de caricatuur van het Rijksmuseum,
de critiek op het bouwwerk, zoo geheel de critiek van een kunstenaar op een
kunstwerk. Meer nog dan het bisschoppelijke, het Roomsche, is het pompeus-rijzige,
het drukke, het hoekige van het gebouw gechargeerd, meer dan een politieke, is het
een aesthetische critiek. Een caricaturist die zoozeer kunstenaar is, ook in zijn
geestigheid, zoozeer de schoonheid spaart, waar hij chargeert, is een caricaturist van
den eersten rang.
Hij heeft dat gevoel voor het karakter en den geest der dingen in bijna al zijn
aanduidingen van milieu. Van bedachte, als een soort noodzakelijke afwerking van
de prent er bij gemaakte achtergronden, is nooit sprake. Hier is het eigenaardige
binnenvallende licht in een kerk even aangegeven, daar is een levendige markt met
tentjes en kramen vlot gekenschetst, ginds ligt in de verte een dorpje in de zon te
stoven; de kille sfeer van een vergaderzaal, het drukke kermisgedoe om een
kwakzalver heen, alles, met hoe weinig ook weergegeven, is gezien, beleefd. De
vroolijke herrie op zoo'n kermis, de dorheid van een vergaderzaal, misschien
geïmproviseerd, een schoollokaal met kale muren, een schuur, een herbergkamer, is
dan in zoo'n prent niet iets bijkomstigs, maar is deel van het komisch geval. Ook
speelt de wind op die fraaie ‘Vliegerwedstrijd’ door de lucht met de vliegers, opgelaten
door Heemskerk en anderen, of splijt hij de straffe winterlucht bij die hardrijderij
van Mackay en de zijnen op een wijze, die de beweging der figuren nog accentueert,
valt het zonlicht over zijn boertjes en boerinnen, of het licht van een pover gasarmpje
over de aanwezigen op een politieke bijeenkomst, of de fantastische schijn van vele
lampen over de vertooning in een circus, zóó dat het de verbeelding tot iets intiems
maakt, De atmosferische werking kan ook dramatisch zijn: in het ‘Hollandsche
landschap met opkomende buien’, waar een Jezuïetisch priester en een afgescheiden
dominé over hun kudden herderen, in het mooie Friesche winterlandschap, en in die
zeer origineele, schier grootsche prent: 19de eeuwsche Vaderlandsliefde. Somtijds
weet hij, als nonchalant-weg, in een prent die nauwelijks af schijnt, die uit een paar
zwarte vlekken en wat wilde vegen lijkt te bestaan, een sfeer op te roepen. ‘In de
Bordelaise in de Lange Pooten’ zit Dr. Schaepman bij een tonnetje te bitteren en te
praten met Kwik en Kwak, - de niet zeer geestige dialogenvoerders van Uilenspiegel
zijn hier waarlijk twee heel aannemelijke oude heertjes - een buffetjuffrouw
coquetteert met een bezoeker, verderop ziet men andere gasten, een kellner staat
tegen den muur te leunen. De vlekkerige, vegerige, krasserige prent geeft volkomen
het bedompte licht van zoo'n laag, diep ingebouwd lokaal, geeft geheel en al het toch
knusse van die groepjes borrelaars. Des doctor's hand, die het glas vasthoudt, zwemt
weg, er is weinig in de figuren op den achtergrond, dat interesseert, maar hoe goed
werkt alles samen, hoe juist is de stemming getroffen.
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Maar de geslaagdheid of mislukking van een prent - een tegenstelling die zich in
zijn werk onophoudelijk en altijd onvoorzien aanmeldt - is niet afhankelijk van meer
of mindere toewijding. Hij is een spontane. Het is de greep, die het doet of niet doet,
het gebaar dat zijn doel treft of mist. Mis-
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CAFÉ-CHANTANT (OMSLAG VAN EEN LIEDJE).
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schien hebben wij daaraan de volkomen kunstzinnige, en ik zou haast zeggen de
impressionistische geestigheid te danken, die zijn beste werk eigen is, en die zoo
hoog staat boven grappigheid. De geestigheid is bij hem geen hersenwerk. Die
Schaepman als kruisridder, zijn slagzwaard heffend bij den veldtocht voor de
bijzondere school, met zijn breed en groot gebaar, is van een ironische romantiek,
die niets verbeteren kan. Die Keuchenius achter hem, loerend, vormt een niet slechts
expressief, maar ook picturaal en lineair contrast met hem, dat niet bedacht is, maar
ontdekt als in een tweede gezicht. Zijn vondsten zijn allen ingevingen. Die andere
Keuchenius als Don Quichotte, windmolens bevechtend, spichtig en schichtig, een
toppunt van onmachtige strijdlust, is van een even volmaakt grafische komischheid.
Soms is het romantische gebaar er, zonder de ironie: in La France, die Boulanger
toespreekt, soms vult het een prent, zooals een groot acteur het tooneel vult en maakt
die zwierig, doet ze als een breede maar abrupte geste aan ons voorbij vliegen, als
in Jan ten Brink. Of zijn zwier is van precieuzer aard, zooals in den minister Hartsen,
die bij zijn gesprek met den Shah van Perzië op de teenen van spitse laklaarsjes
balanceert, of in Bles, die den pink nuffig uit zijn palet heft.

TOEKOMST-MUZIEK, VOX POPULI, VOX DEI (LANTAARN

1885).

Bij onzen nu kort geleden gestorven Albert Hahn, die een vinding met meer
consequentie, meer geduld, concreter weet uit te werken, voelen wij de spot meer
als iets intellectueels; het beeldend vermogen als iets meer bewusts. Ofschoon ook
bij hem de spontaniteit van den caricaturist door het zakelijk en secuur opgebouwde
wel eens heen komt lachen, is er tusschen zijne bedachtzaamheid en Holswilder's
sensitiviteit een groote afstand, niet slechts van willen, maar van tem-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

83
perament. Het kan niet anders of bij Holswilder moet men alle routine-werk ter zijde
leggen, als men hem recht wil doen, terwijl bij Hahn de routine, ook in zijne
gelukkigste uitingen, een factor is. Holswilder's groot talent kende geen wetten, geen
banden, geen veilige paden.

DR. KUYPER EN DE A.R. KIEZERS (UILENSPIEGEL

1888).

Dat zijn prenten met hun felle zwarten, met hun altijd levendig spel van
tusschentinten en wit, op de Uilenspiegel-bladzijden tusschen de magere,
conventioneel behandelde van Schmidt Crans en anderen onmiddellijk de aandacht
trekken, is niet veel gezegd. Maar dat ze ook oneindig meer boeien, langer nawerken,
beteekent meer, gezien het vlotte impressionistische van zijn manier. Laat hij zich
soms al eens te zorgeloos gaan en modelleert de figuren wel wat heel plompverloren,
of verwart zich in de proporties van voor- en achtergrond-personages, hij is nooit
tam in zijne conceptie, nooit moeizaam en pijnlijk quasi-grappig. Ook waar hij de
plank geheel mis slaat, heeft hij toch altijd een gooi gedaan naar een breeder opzet,
een bondiger voordracht dan de anderen. Enkele blijkbaar geheel zonder ambitie of
schik gedane portretten uitgezonderd (stellig van menschen, die hij nooit gezien had
en naar foto's), is er in alles élan, ‘Schwung’. Zijn de hoofdfiguren niet goed, dan is
er licht een bij-figuur in wiens houding of typeering, soms zelfs een gewoon stukje
stilleven van flesschen of kannen of meubels, waarin hij zich geeft, waarin hij zin
voor het picturale manifesteert. Nu eens is het een straatinkijk met door schamplichten
bestreken huizenrijen, dan een horizon met een even aangeduid stadje of dorpje in
de verte, dan een zee of een lucht, die ons oog toch weer terug noodt naar een prent,
die wat de
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hoofdzaken betreft niet bekoort. Of een licht- en schaduwverdeeling geeft een sfeer
van intimiteit aan een binnenkamer-scène, waarin de actie weinig belangrijks oplevert.
Caricaturisten, die de politiek volgen en van commentaar voorzien, plegen een
deel van hun populariteit te ontleenen aan de modellen, die zij het raakst chargeeren.
Voor Holswilder zijn het Schaepman, wiens logge gestalte, ronde gebrilde gezicht
hij nooit mankeert, Kuyper in zijn opkomst, glad, meesterachtig, zalvend, Heemskerk
de oude met de kuif, die den dwarschen gebombeerden schedel voortzet, de
‘doleerende jongeheer’ Heemskerk, de schrale Keuchenius, de deftig sluwe Lohman,
Lintelo de Geer van Jutphaas met het zijïge, uitgespreide page-haar. Maar ook de
trekken der anderen kent hij uit het hoofd. En niet alleen hun trekken, hun houding,
uitstap en manieren, hun gansche verschijning, zooals hij ze ongetwijfeld vele malen
in de kamer opteekende. Zelden heeft een caricatuurteekenaar de dramatis-personae
van een politiek tooneel zoo beheerscht.
Onberekenbaar als hij was, kon hij weliswaar zijn beste modellen somtijds missen.
Maar het wordt tijd, dat wij zijn mooier werk eens bekijken zonder aan het mindere
te denken, en den Holswilder dien wij bewonderen, eens bewonderen zonder dat
eeuwig pijnlijke voorbehoud. Hij was ten slotte inderdaad journalist met deze prenten,
en een journalist kan niet altijd weer artiest zijn.
Een van zijn mooiste Kamer-prenten is die waar Mr. Wintgens, de laatste der
Conservatieven, opstaat om te stemmen. Enkele leden achter den gewichtigen spreker
toonen duidelijk hun verveling of ongeduld. Het moment is als in één joligen krabbel
gegeven, de situatie prachtig gevoeld. De Heemskerk op het doode punt is nauwelijks
minder mooi. De minister, veilig, slim, gemakkelijk, zit op een grooten leunstoel,
waaraan de twee gelijke groepen elk hun kant uit trekken. Op een andere litho in de
Lantaarn is Heemskerk de krachtpatser, die als de ‘Hollandsche Hercules der XIXe
eeuw’ op de kermis den hamer van den krachtmeter hanteert, de teekening van die
op den rug geziene figuur, het licht dat op zijn gekleede jas valt, alles is meesterlijk
in zijn grilligheid. Schaepman als tempelridder, als kornak, als koetsier op den
ministerieelen wagen (zijn breeden rug in de soutane van ons afgebogen bij het
omkijken), Kuyper te midden der deputaten, Lohman en Keuchenius, verschillende
ministers en kamerleden in een breed-omzwaaienden optocht vereenigd, - men vindt
ze alle op composities, die tot het beste behooren, wat onze spotprentkunst heeft aan
te wijzen.
Behalve op politiek gebied ziet men den caricaturist in de kunstwereld zijn slag
slaan. Een van zijn eerste Uilenspiegel-prenten vertoont ons den leeuwerigen musicus
Johannes Verhulst, die de klauwen legt op de herten Berlioz en Wagner, een bijna
monumentale, litho-achtige prent. Kort daarop een van zijn weinige, altijd smakelijke
penteekeningen: Vrede na Strijd: Verhulst, een herder, blaast op de fluit, op zijn rug
liggend, en Diligentia liefkoost de zwaan Wagner. Verhulst is ook het onderwerp
van een der weinige enkelvoudige portretcharges. Een ander, een schitterend
gechargeerd portret is dat van Willem van Zuylen: een waarlijk geniale profielkrabbel,
die in den humorist den cabotin jolig kenschetst.
Een enkel maal krijgen schilders een beurt: Jozef Israëls, dien hij op
schildersbijeenkomsten had kunnen waarnemen, Jacob Maris en Albert Neuhuys te
zamen op een prent, - David Bles in een ovaaltje.
De Lantaarn, welks verschijnen samenvalt met dat der eerste jaargangen van de
Nieuwe Gids, wilde niet weten van de nieuwe richting in de litteratuur. De Nieuwe
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Parnas is een mesthoopje, de Nieuwe Gids een haveloos joggie, dat Huet, ten Brink,
Beets en Thijm (alleen de laatste is mooi uitgevallen) slechts daarheen gidst om hun
een teleurstelling te berokkenen. Ten Brink is elders veel aardiger getypeerd: op de
Bredero-feesten toastend met zwierig gebaar.
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Uilenspiegel vooral, maar ook de Lantaarn waren anti-clericale bladen en Holswilder's
medewerking valt juist in dien tijd, dat het Monsterverbond gesmeed werd, de coalitie
tusschen Rome en Dordt. Hier lag voor een teekenaar van temperament een prachtig
werkterrein, en hij heeft er baat van gehad. Maar behalve in het ‘Hollandsch landschap
met opkomende buien’, waarin waarlijk iets dramatisch is, heeft hij de bestrijding
niet met geweldige wapenen gevoerd, heeft niet getoornd als Daumier, of gehoond
als zijn voortreffelijke opvolger Hahn. Hij heeft dunkt me, alweer zeer goed, bijna
intiem gekend wat hij teekende, en daaraan hebben we het te danken, dat er in zijn
prenten op Rome en Dordt zulk een fijn komisch element is. Ik denk nu niet vooral
aan die meer fantastische verpersoonlijkingen van Jezuïtisme en Doleantie met
enorme lange steken en punthoeden, maar alweer aan zijn realisme.

DE DROOMEN VAN EEN MINISTER VAN KOLONIËN (UILENSPIEGEL

1888).

Nederland, met zijn eeuwige verdeeldheid tusschen kerkelijken (tevens meestal
conservatieven) en vrijzinnigen binnenslands en zijn opkomen voor de hervorming
naar buiten, heeft een caricatuur die de bigotterie en het fanatisme met eenigen
hartstocht bestudeerde. Dusart's priesterkoppen zijn bijna geweldig in hun felheid,
op vele en verfijnde manieren gedemonstreerd. Troost, de toch nogal tamme Troost
is groot (in zooverre als een klein man groot kan zijn) in zijn kwakers. Holswilder,
in het typeeren, voorzoover het geen portretteeren tevens is, overigens niet altijd
sterk, heeft in de depu-
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taten. Dr. Kuyper's volgzame mannen-broeders, zichzelf overtreffen. Het is lang niet
genoeg bekend, welk een heerlijk, welk een geestig stukje cultuurgeschiedenis ligt
in de prenten, waarin onze teekenaar de deputaten-vergaderingen of die van
mannelijke en broederlijke kiezers onder het oog van den leider en organisator heeft
gehekeld. Het is een typeering zonder te veel malice, bijna gemoedelijk. Die effen,
ietwat benepen gezichten, waaronder men de zuiver dorpsche, de
schoolmeesterachtige, de kosterlijke, de burgemeesterachtige, en ik weet niet hoeveel
meer exemplaren van het genus herkent, ze vormen een collectie, waarop de
bestudeerder der natuurlijke historie van het Hollandsch ras ter dege acht heeft te
slaan.
Uit Holswilder's werk komen enkele prenten naar voren, die om hun groote
oorspronkelijkheid en volmaakte bereiktheid zijn naam alleen al zouden vestigen.
Een daarvan is de Rijksmuseum-prent, die ik besprak, een andere de
‘Vlieger-wedstrijd’, een derde dat heerlijke monsterconcert ‘Toekomst-muziek’. Er
is een aan deze superbe litho verwante prent in Uilenspiegel, waar Heemskerk een
serenade wordt gebracht, maar ze is niet zoo volmaakt van compositie. Het lawaai
schreeuwt en krijscht uit de tallooze monden van menschen en instrumenten, babies
worden omhoog gehouden en voegen hun keelgeluiden bij het oorverdoovend
ensemble, de lichamen der uitvoerders krommen en zwiepen van de kracht, die zij
aanwenden, vaandels en mutsen gaan omhoog, het licht speelt druk en schel over de
rumoerige massa, en op den voorgrond zitten die staatkundige kopstukken, die de
teekenaar wel droomen kan, te luisteren. Toch is er orde in dezen chaos, het oog
wordt geprikkeld, niet verblind door al deze drukte, licht en schaduw zijn met
smaakvolle intuïtie verdeeld en verspreid. Het is een van zijn allermooiste prenten;
het is een van de allermooiste prenten die de caricatuur voortbracht. Hij die ze schiep
is geen figuur van het tweede plan, al zijn mislukkingen en de betrekkelijke
beperktheid van zijn werk kunnen hem daarop niet terugdringen.
Of men nog elders dan in Humoristisch Album, Uilenspiegel en Lantaarn werk
van den k u n s t e n a a r Holswilder kan aantreffen, weet ik niet. Een litho, op een
muziekstuk, een humoristisch couplet, ‘dat is nu eenmaal zoo’ was mij tot nog toe
een alleenstaande vondst. Ze toont ons Holswilder, zoo niet op zijn best, dan toch
zeer op dreef. De val van het voetlicht over de figuur is overtuigend aangegeven, het
modelé komt er kras door uit. De voorgrondfiguur is meer een echt boertje met zijn
krommige beenen, zijn buikje en zijn grove handen en voeten, dan een coupletzanger,
als boertje verkleed, maar daar is de creatie niet minder om. De
achtergrond-personnages, blijkbaar een athlete en twee zangeressen, zijn geestig en
in alle vaagheid smaakvol aangegeven. Het geheel is een fleurige, levende schets. Is
er meer zulk werk van Holswilder, op onverwachte plaatsen als deze terecht gekomen;
valt er nog wat moois en verrassends van hem te ontdekken, waarin plotseling de
kunstenaar uit het dagelijksch brood-werk voor den dag komt? Ik weet het niet. Maar
wat wij van Holswilder kennen is genoeg om hem als een van onze beste en
oorspronkelijkste caricaturisten te eeren. Een caricaturist met deugden, zoo volkomen
en kenschetsend Hollandsch, dat het mij soms voorkomen wil, alsof in hem, meer
dan in een teekenaar na hem, de beeldende kunst van ons land haar satirieken
vertegenwoordiger heeft gehad.
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HUGO VAN DER GOES. MADONNA MET STICHTERS. TRIPTIEK IN HET STÄDELSCHE KUNSTINSTITUT TE
FRANKFORT A/M.

Hugo van der Goes, door dr. J.M.C. van Overbeek.
(Slot).
Algemeen wordt het kleine triptiek met de Moeder Gods en twee stichterfiguren in
het Städelsche Kunstinstitut te Frankfort voor een der jeugdwerken van Van der Goes
gehouden. De geheele behandeling van het middelstuk wijst echter naar onze meening
eer op een later ontstaan en wel in den tijd onmiddellijk vóór of samenvallend met
dien, waarin het Portinari-altaar geschilderd werd. De twee zijpaneeltjes met de
portretten en de wapens van Willem van Overbeek en zijne echtenoote zijn
vermoedelijk evenals de beschermheiligen later door een veel zwakkere hand er
bijgevoegd.
De behandeling van het coloriet toont reeds de veel koelere stemming, waartoe
Hugo in zijn hoofdwerk gekomen was, het koude blauw op steenrooden grond is
hiermede meer in overeenstemming dan met de warmere tinten van het
Monforte-altaar. Dan wijzen de gelaatstrekken bij de Moeder Gods en de anatomische
behandeling van het Kindje veel meer op de manier, naar welke hij de menschelijke
vormen in de Florentijnsche aanbidding behandelde. Door het harde uiterlijke heen
gloeit echter zooveel moederweelde en er is in de houding en gebaar van het Kindje
zooveel jeugdige frischheid en lentevreugd, dat wij in het kleine paneel een echt
juweeltje van 's meesters groote kunst bewonderen moeten.
Verscheidene werken, die door de geschiedboeken aan Van der Goes worden
toegeschreven en wier ontstaan in de Gentsche jaren
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moeten vallen, zijn spoorloos verdwenen. De voornaamste zijn een gedenktafel in
de St. Jacobskerk te Gent met Maria, Barbara en Catharina, - de legende van de H.
Catharina, een jeugdwerk in de kerk der Onze Lieve Vrouwe-broeders en een
kruisafneming in de St. Jacobskerk te Brugge.

HUGO VAN DER GOES. DE GEBOORTE VAN CHRISTUS (KAISER FRIEDRICH-MUSEUM, BERLIJN).

Zooals alle kunstenaars uit dien tijd bepaalde de meester zich niet tot het schilderen
van figuurlijke voorstellingen, maar leende hij vaak zijne medewerking voor de
versiering van kerk en stad bij gelegenheid van geestelijke en wereldsche feesten.
Verschillende malen vinden wij zijn naam in de stadsrekeningen tusschen de jaren
1467 en 1473, waarin telkens wordt vermeld, hoeveel hem werd betaald voor het
vervaardigen van wapenschilden en dergelijke versieringen, waarbij echter zijn werk
van den beginne af steeds hooger gehonoreerd werd, dan dat van de andere
kunstenaars.
Na 1475 verdwijnt eensklaps die naam uit alle openbare oorkonden der stad, nadat
hij in dit jaar nog als deken van het gilde herkozen was geworden.
Dan is zijn eervolle loopbaan aldaar afgesloten. Na de dagen van roem en aanzien
bij zijne medeburgers vangt de tragedie aan, die na eenige jaren van verzaken aan
wereld en vermaak het licht van zijn geest zoude uitdooven.
Plotseling toch neemt hij het besluit, alles, wat hem dierbaar was, vaarwel te
zeggen. Hij verlaat de stad Gent, om, waarschijnlijk nog in het jaar 1475, de
monnikspij te aanvaarden als broeder-convers in het Roode-Clooster, in het
Soniënbosch bij Brussel gelegen.
Wat hem tot dezen stap bewoog, bleef voor ons in het duister gehuld. Wij kunnen
slechts vermoeden, dat het de ziektekiem was van het vreeselijk leed, dat hem eens
in den vollen bloei zijner mannenkracht ten grave zou slepen, dat het diezelfde
zwaarmoedige geesteskwaal was, die hem uit den kring verdreef, waarin hij leefde,
- dat hij trachtte in het kloosterleven de zielerust te zoeken, die hij in zijn omgeving
en in zijn arbeid niet vinden kon.
De legende, dat een ongelukkige liefde de oorzaak van zijn vlucht naar het klooster
geweest zou zijn, moet uit gebrek aan eenigen geschiedkundigen grond met alle recht
hier uitgeschakeld worden.
Ook de bewering, dat drankzucht daartoe bijgedragen heeft, kan men reeds om
het feit, dat hij tot de laatste dagen van zijn verblijf in de stad zijner inwoning met
het hoogste ambt in eene zoo aanzienlijke corporatie als het St. Lucasgilde bekleed
was, als laster worden teruggewezen.
Mogelijk, dat een droevig voorval in zijn
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HUGO VAN DER GOES. HYPPOLITE DE BERTHOZ EN ECHTGENOOTE. ZIJPANEEL VAN HET
HYPPOLITUS-ALTAAR VAN DIRK BOUTS. SALVATORKERK TE BRUGGE.
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familie, zooals de dood van een zijner naastbestaanden zijn plan, de wereld te verlaten,
den stoot gegeven heeft. Zeker is het, dat hij ook in het klooster zijn kunst niet ontrouw
werd. Zijn roem vond zelfs door zijne nieuwe omgeving grootere verbreiding.
Toen in het jaar 1479 de stadsregeering van Leuven naar een deskundige omzag,
om de schilderingen te taxeeren, die Dirk Bouts, haar stadsschilder, voor de gemeente
vervaardigd had, die echter door zijn dood onafgewerkt gebleven waren, viel hare
keuze op den kunstzinnigen monnik van Roode-Clooster. De stadsboeken, waarin
van deze schatting melding wordt gemaakt, noemen hem ‘eenen van de notabelsten
scildere, die men binnen den lande hieromtrent wiste te vindene’.
In verband hiermede is de toeschrijving aan van der Goes te beschouwen van het
dubbele portret op den linker vleugel des Hyppolitus-altaars, dat zich in de
Salvatorkerk te Brugge bevindt.
Deze altaarschildering werd in opdracht van het kalkdragersgilde van genoemde
stad door Dirk Bouts aangevangen, de voltooiïng werd echter door den dood des
schilders onderbroken. Het lag wel voor de hand, dat de portretten van den
beschermheer van dat gilde, Hyppolite de Berthoz en zijne echtgenoote door dien
meester zouden geschilderd worden, die zelfs op officieele wijze met de
kunstnalatenschap van den Leuvensche schilder in verbinding was gebracht.
Waar echter de hoofdschildering van het altaar en de rechterzijvleugel blijken
geven, dat Bouts' hand in zijn laatste jaren niet meer met de stoere kracht zijner
Noord-Nederlandsche traditie bestuurd was geworden, daar wijzen de
stichterbeeltenissen op een volle scheppingsmacht bij Van der Goes. Beide
toeschrijvingen, én aan Bouts én aan Van der Goes berusten alleen op critische
vergelijkingsstudie. Wat den laatsten betreft, zoo behoeft het geen ingrijpend betoog,
dat er onmiskenbaar verwantschap bestaat tusschen het portret van Tommaso Portinari
en Maria Baroncelli op het naar hen genoemde triptiek en de beide figuren op den
linker vleugel in Brugge. Men behoeft slechts de silhouetlijnen, de geheele
lichaamshouding, den val der mantelplooien bij beiden te vergelijken. Ook het
plastisch uitkomen der figuren wijst geheel en al op den trant des Portinari-schilders.
Het laatste werk, dat wij met genoegzame zekerheid aan Van der Goes kunnen
toewijzen, is de dood van Maria in het Stedelijk Museum van Brugge, afkomstig van
de eens zoo machtige abdij van Onze Lieve Vrouwe der Duinen bij Veurne. Geen
enkel der werken, die op Hugo's naam staan, maakt in zijn kleurgeving zoo'n kouden
indruk als dit; - geen spoor meer van den warmen toon, van den rijkdom van verwen,
die wij in het Monforte-altaar bewonderden. Aschgrauw is de gelaatskleur, hardblauw
beheerscht het geheel, terwijl het schelle rood zich onharmonisch daartusschen mengt.
Hier zien wij het einde der ontwikkelingslijn, die wij van de Berlijnsche
Driekoningen-voorstelling over het Portinari-altaar heen, tot den dood van Maria
trekken kunnen en waarin wij eene altijd meer zich openbarende verkoeling der
kleuren gewaar worden.
Deze licht te verklaren psychologische verschijning uit zich tevens in het
voortdurend meer veronachtzamen van het bijkomstige, van het de oogen bekorende
in zijn arbeid, - hij verdiept zich immer meer in de oplossing zijner lijnproblemen,
in de psyche zijner figuren.
De compositie-beginselen, die hij reeds in zijn jeugdwerk aangaf, zijn hier in
hoogste, stijging uitgewerkt: het overheerschen der diagonaallijn over het horizontale,
het brengen van beweging en diepte in de groepen door den systematischen opbouw
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zijner figuren, die, hoewel achter elkander geplaatst, door oversnijdingen en schuine
richtlijn de illusie van een ongedwongen groepeering geven.
Het tafereel beweegt zich in de traditioneele voorstelling van Maria's sterven in 't
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bijzijn der Apostelen, die lithurgische handelingen verrichten, terwijl Christus haar
verschijnt.

SCHOOL HUGO VAN DER GOES. ZIJPANEEL VAN DE AANBIDDING DER DRIE KONINGEN.
LICHTENSTEIN-GALERIJ TE WEENEN.

Het merkwaardigste moment in het werk is wel de groote tegenstelling in
gevoelsuitdrukking bij de hoofdpersonen, Maria en Christus, en bij de Apostelen.
Terwijl bij de eersten een stemming van rustig verlangen en liefdevol tegemoetkomen
uit houding en trekken spreekt, heerscht in de schildering van het pathetische element
bij de treurende omstaanders eene onevenwichtigheid, bij de meesten een overdreven
verzinken in zich zelf. Niet zonder reden heeft men een verband gezocht tusschen
den gemoedstoestand van den schilder en de uitdrukking van eenige Apostelen, die
als eene der geestesverwarring nabije moet worden gekenschetst. Op grond hiervan
wordt aangenomen, dat de dood van Maria een van Hugo's laatste werken moet zijn.
Toen de meester ongeveer zes jaren in het klooster had doorgebracht, waar hij in
de rust geen rust, in de eenzaamheid slechts vereenzaming gevonden had, overviel
hem eensklaps de ziekte, die weldra zijn leven een treurig einde bereiden zou.
Met eenige medebroeders terugkeerende van eene reis naar Keulen, overviel hem
onderweg de uitbarsting van krankzinnigheid, die zich uitte in aanvallen van
vertwijfeling en pogingen tot zelfmoord. Met de groot ste moeite kon men hem naar
Brussel vervoeren, waar men hem met alle middelen, zelfs met muziek en andere
vertooningen tot rust trachtte te brengen. Het was alles te vergeefs. Slechts toen de
eerste woede geweken was, kon men hem naar zijn klooster terug brengen, waar hij
door zijne medebroeders met alle liefde verpleegd werd.
Het verhaal van zijn ziekte en overlijden danken wij der kronijk van Caspar Ofhuys,
regulieren kannunnik van Roode-Clooster, die terzelfder tijd als Van der Goes daar
geleefd had.
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SCHOOL HUGO VAN DER GOES. ZIJPANEEL VAN DE AANBIDDING DER DRIE KONINGEN. LICHTENSTEIN
GALERIJ TE WEENEN.

Deze geeft ons niet alleen een omstandig verhaal van alle ziekteverschijnselen,
maar hij poogt tevens met allen omhaal van monastieke wijdvoerigheid de oorzaken
te vinden van de beproeving, die over zijn beroemden medebroeder gekomen was.
Nadat hij de mogelijke natuurlijke oorzaken heeft opgesomd, en daardoor het bewijs
geeft, dat de toenmalige psychiatrische kennis zich nog geheel op de beginselen van
Hypocraat en Galen baseerde, komt hij eindelijk toch tot de slotsom, dat alleen in
een bovennatuurlijke oorzaak de grond van het lijden te zoeken is. Hij beschouwt
de beproeving als een straf van Gods hand, omdat Van der Goes, dien hij den meest
beroemden schilder noemt, die aan deze zijde der bergen te vinden was, de vrijheid
genietend, welke zijn naam en de toegevendheid zijner oversten hem toestonden,
zich niet genoeg gebonden voelde door de kloostertucht en omdat hij den omgang
der vele bezoekers en bewonderaars, onder wie de latere keizer van Oostenrijk, hertog
Maximiliaan, niet vermeed; - als straf voor zijn hoogmoed zag Hugo de tuchtigende
hand Gods tot uitboeting zijner zonden op zich neervallen.
Uit de nauwgezette beschrijving van de behandeling, die Van der Goes vóór zijne
ziekte van zijne medebroeders ondervond, en van de ontevredenheid der oudere
koorheeren over de voorrechten, die hij genoot, geeft de kroniekschrijver onsechter
een juisten blik in de verhouding, waarin de kunstenaar leefde; - tegelijkertijd vinden
wij in zijn verhaal aanleiding, om tot eene natuurlijke gevolgtrekking te komen bij
het bepalen der ziekte-oorzaak des ongelukkigen schilder-monniks.
De natuurlijke aanleg tot zwartgalligheid, waarvan hij de kiem reeds uit zijne
vroegere jaren in het klooster medebracht, moet door een onverstandige en
ijverzuchtige behande-
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ling van den kant zijner huisgenooten, die hem de rustplaats, die hij zocht, tot een
voortdurende kwelling maakte, in den loop des tijds zoozeer zijn gegroeid, dat de
kwaal voor het weer terugkeeren naar het klooster tot uitbarsting kwam.
Bij fijnbezielde menschen, als de groote kunstenaar was, is die overgevoelige
gemoedstoestand volgens de moderne psychiatrie een gewoon verschijnsel.
Deze veronderstelling wordt nog daardoor bevestigd, dat Van der Goes, toen hij
na eenigen tijd weer tot rust was gekomen en in de gemeenschap kon worden
opgenomen, het gezelschap zijner vroegere dischgenooten bleef vermijden, dat hij
alleen zijne maaltijden nam, alle gezelschap vermeed en eenzaam, in zich zelven
gekeerd, zijne dagen sleet.
Lang zou dit niet duren. Lichaam en geest waren te zeer geknakt. In het jaar 1482
stierf een der grootste kunstenaars dier eeuw in de omnachting zijns geestes. Hij
werd begraven in den open kloosterhof. De steen, die zijne rustplaats eens dekte, is
verdwenen, zijne assche verstrooid, alleen zijn geest bleef leven in het rijk der kunst,
zijne faam der onsterfelijkheid gewijd.
Bij de voorafgaande poging, de werken des meesters, in zooverre zij nog bestaan,
met zijn levensgang in chronologisch verband te brengen, hebben wij ons tot die
stukken bepaald, die wij meenden hem zonder twijfel te mogen toeschrijven. Dat
getal is gering. Is onze kritiek te streng geweest in het ziften der in de laatste jaren
steeds in aantal toenemende toeschrijvingen aan Van der Goes? Het is hier niet de
plaats, het antwoord op deze vraag met redenen omkleed te geven.
Alleen meen ik nog op een drietal werken te moeten wijzen, die tot nu toe bijna
algemeen als voortbrengselen zijner hand werden beschouwd, waarin echter naar
mijn inzien enkele eigenaardigheden eenigen twijfel wettigen, of Van der Goes ze
geheel eigenhandig voltooid heeft.
Het zijn een Driekoningen-triptiek in de Lichtenstein-galerij te Weenen, de
Aanbidding der herders, uit het bezit der Spaansche koninklijke familie in eigendom
van het Kaiser-Friedrich-museum te Berlijn overgegaan en vier vleugels van een
hoogaltaar uit de H. Drievuldigheidskerk te Edinburg, thans in het koninklijk slot te
Holyrood in Schotland.
De twee laatste stukken moeten ongetwijfeld in eenig verband met den meester
staan. Minder is dit het geval met de kleine Lichtensteinsche triptiek. Men heeft het
stuk voor een jeugdwerk van Van der Goes gehouden. De rijke kleurengeving zou
daarvoor kunnen spreken. Tevens vindt men hier en daar, b.v. bij de behandeling
van de bodemvlakte, in de lichtverdeeling, iets, wat aan de manier des meesters
herinnert. Van de andere zijde toont de schilderij zooveel zwakke punten, die met
de kunst des schilders zoo geheel tegenstrijdig zijn, dat men eerder geneigd is, hare
afkomst van Van der Goes ten zeerste te betwijfelen. Reeds in het vroege werk des
meesters toont de stelling der figuur in de ruimte, de behandeling van het landschap,
van de lichaamsvormen, de fijne uitwerking der ondergeschikte deelen, zooals van
de handen, eene zooveel hooger staande technische vaardigheid, dat die twijfel ten
volle gerechtvaardigd moet blijken. Meer bijzonderheden zijner eigenaardige
kunstuiting toont het Berlijnsche stuk. De herderstypen, die voorzeker bij het bepalen
van den schilder het eerst de aandacht op Van der Goes hebben geleid, wijzen dan
ook eenigszins op de herders van het Portinari-altaar, Ook de wijze van groepeering
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der engelen is hem eigen. De kleur, die over het geheel ligt, is een hardblauw, dat
met de latere manier des kunstenaars overeenkomt.
Twijfel aan eigenhandigheid wekken echter de ronde, zoete gezichten van Maria
en de engelen, het opeengedrongen zijn van de geestengroep, de vlakke schildering,
die vooral rechts alle diepte mist en het sum-
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SCHOOL VAN HUGO VAN DER GOES. AANBIDDING DER DRIE KONINGEN. TRIPTIEK IN DE
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mier aangegeven landschap. Wanneer het stuk door Van der Goes eigenhandig zou
geschilderd zijn, zoude de kleur op zijn lateren tijd wijzen, dan echter zouden de
genoemde en nog andere zwakheden in de compositie niet te verklaren zijn.

HUGO VAN DER GOES. SIR EDWARD BONCLE MET DE ENGELEN, ZIJPANEEL VAN HET ALTAARSTUK TE
HOLYROOD.

Misschien zijn wij der waarheid het meest nabij, als wij de meening uitspreken,
dat de schildering den geest van Van der Goes niet vreemd is, dat deze zelfs wellicht
den algemeenen opzet aangegeven heeft, door omstandigheden in de afwerking is
verhinderd geworden en dat het werk door een navolger, misschien een leerling, is
voltooid geworden.
Moeilijker nog ligt de beslissing bij de vier vleugelschilderingen van Holyrood.
Het middelpaneel van het altaar, waartoe zij behoorden, is waarschijnlijk in den tijd
der reformatie verdwenen en de voorstelling daarvan is onbekend. Twee der vleugels
met de portretten van koning Jacob III met zijn zoon en van koningin Margaretha
van Schotland zouden op historische gronden als werk van Van der Goes
uitgeschakeld moeten worden, wanneer niet de zwakke schildering daartoe alleen
reeds genoegzame reden geven zou.
Anders staat het met de twee zijpaneelen, waar aan de eene zijde de H.
Drievuldigheid, aan de tegenovergestelde de vermoedelijke schenker, Sir Edward
Boncle voorgesteld zijn. Deze was bestuurder van het Trinity-college te Edinburg
in de jaren 1462-96. Hij onderhield nauwe betrekkingen met Vlaanderen, waar zelfs
zijn broeder metterwoon gevestigd was.
Dat hij in Nederland opdracht gegeven heeft, het altaar te schilderen, moet als
vaststaand aangenomen worden. Moeilijk is het te beoordeelen, of de H.
Drievuldigheid door Hugo geschilderd is. Het stuk heeft door overschildering zooveel
geleden, dat een uitspraak over het meesterschap zoo goed als onmogelijk is.
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Veel beter bewaard is de afbeelding van den schenker zelf op den hieraan
correspondeerenden vleugel. Als man van middelbaren leeftijd is hij voorgesteld,
met zijn koorgewaad bekleed, zittende in het midden eener kerk vlak voor een
draagbaar orgel, dat door een engel wordt bespeeld, terwijl een ander den blaasbalg
bedient. Dit gedeelte van het altaarstuk bevat zooveel hoedanigheden, die 't werk
van Van der Goes kenmerken, dat men gedwongen is, zijne hand hierin te erkennen.
Het menschentype der engelfiguren, de manier waarop hij zijn portret-model
geconterfeit heeft, het spel van licht en donker in het bovendeel der binnenruimte en
geheel de stemming, spreken voor een voortbrengsel van zijn penseel.

HUGO VAN DER GOES. DE H. VICTOR MET EEN GEESTELIJK DONATEUR. CORPORATION GALLERY,
GLASGOW.

Wij komen tot de gevolgtrekking, dat het geheele altaarwerk aan Van der Goes
werd opgedragen, dat hij mogelijk het middelstuk, zeker den vleugel met Edward
Boncle's beeltenis, misschien ook wel dien met de H. Drievuldigheid grootendeels
zelf geschilderd heeft, terwijl de rest door een later kunstenaar van veel geringer
kunnen is voltooid.
Daar de geheele opzet, vooral de vleugel met Boncle's portret, op de manier van
't Portinari-altaar wijst, kunnen wij aannemen, dat de opdracht na de voltooiïng van
het Florentijner werk, dus in den kloostertijd van Hugo zal gedaan zijn. Daardoor is
een afbreken van het werk in de treurige omstandigheden der laatste levensjaren des
meesters goed te verklaren.
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BUITENZORG, NAAR EEN GRAVURE VAN D. HEIJSE.
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BAREND PIETERSZ EN ZIJN VROUW BIJ DE REEDE VAN BATAVIA, NAAR DE SCHILDERIJ VAN ALBERT
CUYP IN HET RIJKSMUSEUM.

Batavia, 1619-30 mei-1919,
door dr. N. Japikse.
(Slot).
Wanneer de Oost-Indische Compagnie gesticht wordt, staat het haren stichter helder
voor oogen, dat een der doeleinden van het Nederlandsche optreden in Indië moet
zijn: ook daar den strijd tegen Spanje aan te binden. Coen denkt er niet anders over
dan Oldenbarnevelt. Het is beter, zeide hij, in zijn kernachtige taal, dat Nederland
de schatten van Spanje verovert door den oorlog in Indië te voeren dan op zijn ‘eygen
smeer te teeren en de Spanjaerden op de frontiere te verwachten’. De strijd tegen
Spanje, totdusverre een Nederlandsche, tevens een Europeesche aangelegenheid,
kreeg nu wereldafmetingen. De successen, in Oost, later ook in West, op Portugeezen
en Spanjaarden behaald, hebben tot de knotting van het Spaansche wereldrijk machtig
veel bijgedragen en omgekeerd tot de vrijwording van den Nederlandschen staat met
zijn snellen, wonderbaarlijken opbloei.
Evenzoo hebben de Indische belangen zich doen gevoelen bij den vorm, waarin
onze tegenstelling tot Engeland zich openbaarde. In al de Engelsche oorlogen spreken
de Indische zaken haar woord mede en door al de diplomatieke acten, waarin de
onderhandelingen tusschen de Engelschen en de Nederlanders der 17de eeuw zijn
neergelegd, vindt men Indische namen vertegenwoordigd. Zij symboliseeren het
Indische aandeel aan de tegenstelling der beide groote zeemogend-
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heden van dien tijd. De Staat mocht dan zijn souvereiniteitsrechten buiten Europa
aan de handelscompagnieën hebben gedelegeerd, zoodat Indische zaken niet tot zijn
dagelijksche sfeer van bemoeiïngen behoorden, telkens en telkens weer werd hij om
de hooge belangen, die op het spel stonden, gedwongen zich deze zelf aan te trekken.

HET EILAND ONRUST, NAAR EEN TEEKENING VAN J. RACH.

Onbewust onderging de Staat inwendig den invloed der Indische wereld in zeer
hooge mate. Huet, die in zijn Land van Rembrandt meesterlijke bladzijden aan Indië
heeft gewijd, vergelijkt de Republiek met een paard aan een touw, dat langs den
rotsachtigen oever van een rivier een zware schuit moet voorttrekken en doodgebloed
zou zijn aan de gekwetste voeten, ware niet een beschermende hoornen korst over
zijne arme nagels komen groeien. En, zegt hij, voor de Republiek is de Oost-Indische
Compagnie die weldadige hoef geweest. Zoo is het.
De Nederlanders waren sedert hun opstand tegen Spanje bevangen door een
bandeloozen drang naar vrijheid, die zich ook in begeerte naar zoo groot mogelijke
zelfstandigheid der deelen, gewesten en steden, uitte. Ware er de nood niet geweest
van den Spanjaard, die zoo lang dreigen bleef, men had het rijk van Karel V in zijn
van Spanje vrijgeworden gedeelten, in het Noorden dus, geheel in brokjes uiteen
kunnen zien vallen. Nu het gevaar tot samenwerking noopte, bleef een zekere eenheid
toch bewaard, maar o! zij was zoo slap, al voldeed ze dan ten slotte aan de behoeften
van den tijd. Langzamerhand ontstonden in die los samenhangende wereld weer
gemeenschappelijke belangen, welke onbewust het gevoel van saamhoorigheid
versterkten, de staatkundige eenheid voorbereidend.
Hier is nu de Oost-Indische Compagnie een der krachtigste factoren geweest. Zij
heeft aan het borduren van het eenheidskleed, dat de Vereenigde Nederlanden ging
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overdekken, naar hartelust mede gearbeid. Hare belangen immers raakten álle
Nederlanders. Al lag haar zwaartepunt in Amsterdam, zij gaf ook iets aan de andere
gewesten; een deel der retourladingen zetten bij aankomst koers naar al de steden,
waar hare kamers gevestigd waren. Elk Nederlander kon in haar dienst treden en het
zou bij een statistisch onderzoek, indien dit mogelijk ware, waarschijnlijk blijken,
dat het percentage harer dienaren, die niet uit Holland afkomstig waren, grooter was
dan men zich gemeenlijk voorstelt: zooals het bewezen is, dat aan de kolonisatie van
Nieuw-Nederland in Noord-Amerika een niet onbelangrijk aantal Gelderschen hebben
deel genomen.

DE GROOTE HOLLANDSCHE KERK TE BATAVIA, NAAR EEN TEEKENING VAN W. ALEXANDER

(± 1800).

Naast de gemeenschappelijke Calvinistische kerk, naast het Oranje-gezag, dat zich
allengs over de heele Republiek uitbreidde, voegde zich door het werk der
Nederlanders buiten Europa een gemeenschappelijk koloniaal bezit en het is de vraag,
of dit laatste voor de wordende eenheid ten slotte niet de grootste beteekenis heeft
gehad. Het is denkbaar, dat niettegenstaande het gemeenschappelijk geloof van de
meerderheid der Nederlanders de deelen toch die zelfstandigheid, die ‘ware vrijheid’
hadden verkregen, die vooral den regenten in de steden langen tijd als een
begeerenswaardig object voor oogen heeft gestaan. Het is ook denkbaar, immers na
1648, dat het Oranje-gezag ware vervallen. Maar het is ondenkbaar, dat de Compagnie
zonder den steun van een Staat als dien der Zeven Nederlanden der 17de eeuw haar
rijk had kunnen uitbouwen, zooals zij dit gedaan heeft. Denk U een Indië, afhankelijk
van de stad Amsterdam alleen! Het had in de voor onze kooplieden buitengewoon
gunstige conjunctuur der 17e eeuw misschien kunnen gebeuren, dat de toenmalige
handelsmetropool van Weste-
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lijk Europa zich voor een oogenblik een eigen Indisch handelsrijk had gesticht, dit
had in zijn kern onmogelijk kunnen beklijven. Neen! de ironie der historie heeft juist
gewild, dat de regenten van Amsterdam, deze meest overtuigde voorstanders der
‘ware vrijheid’, toch mede de wegbereiders werden van het ééne en ondeelbare
Nederland door hun groot aandeel aan het werk der Oost-Indische Compagnie.
Zooals de loop der dingen nu was, is de grondige bezinking van den kern van het
werk dezer Compagnie wel mogelijk geweest. Niet echter in den grootschen vorm,
dien Coen en zijn eerste opvolgers, v.n. Anthonie van Diemen, er aan poogden te
geven. De kentering waarvan de eerste symptonen reeds vroeger merkbaar waren,
begon zich zeer duidelijk te openbaren in de 18de eeuw. Dan verdwijnt de hoogst
gunstige conjunctuur, die voor onze economische positie in de vorige van zoo
overwegend belang was, Engeland komt tot de volle ontwikkeling zijner krachten.
Het heeft Nederland in den oorlog niet kunnen overwinnen, maar raakt het door zijn
rijkere hulpbronnen en grootere uitgestrektheid en daaraan geëvenredigd inwonerental
van zelf voorbij. Frankrijk volgt, en meer andere landen eveneens, op een afstand.
Wanneer in het midden der 18de eeuw de gelegenheid zich voordoet, om binnen te
dringen in Voor-Indië, waar het rijk van den Groot-Mogol van Delhi in verval is
geraakt, vertegenwoordigen Frankrijk en Engeland er Europa en na veel strijd valt
het den Engelschen toe. Nederland, hoe groote handelsbelangen het ook in Voor-Indië
bezat, deed aan den strijd niet mede, evenmin als Portugal, dat de oudste Europeesche
rechten hier kon geacht worden te bezitten, maar reeds lang van uitbreiding had
afgezien.
Dit teekent de nieuwe situatie. De Compagnie was niet in staat overal de
concurrentie met de machtiger volkeren vol te houden, evenmin als dit de
Nederlandsche koopman meer overal in Europa kon. De buitenkwartieren, d.w.z. de
handelsgebieden buiten den Indischen Archipel, raakten in het gedrang. Reeds in
1741 bepleitte de Gouverneur-Generaal Van Imhofi de noodzakelijkheid tot
inkrimping der kantoren in Voor-Indië, Perzië en Arabië. Java, ‘de beste paerle’,
moest het centrum van de werkzaamheid der Compagnie blijven met Makassar en
Ternate als ‘sleutels van onse specerijen’, met Sumatra's Westkust, de Molukken en
Ceylon; Malabar, Malakka, Palembang, Djambi en Timor zouden als buitenposten
kunnen dienen. Van Imhoff's voorstel in deze maakte een deel van een algemeen
hervormingsplan, dat natuurlijk onuitgevoerd bleef, zooals zoovele dergelijke plannen
van onze 18de eeuw, die alleen een merkwaardige getuigenis afleggen van het besef
bij een zeker aantal Nederlanders, dat vernieuwing noodig was, en tevens van de
onmacht der Nederlandsche gemeenschap van toen, om deze inderdaad in vele
opzichten noodige verjonging tot stand te brengen. Het 18de-eeuwsche Nederland
heeft niet de kracht bezeten, om met het veranderen van het getij de bakens te
verzetten: dit is zijn zwaarste zonde!
Maar de inkrimping, waarvan Van Imhoff sprak, kwam er toch. Zij voltrok zich
als van zelf. En nu was dit hierbij de hoofdzaak, dat de Oost-Indische Compagnie
zich meer en meer in den Indischen Archipel begon te concentreeren. Hier had zij
van ouds gewichtige belangen. Hier hadden zich hare handelsrelatiën ontwikkeld in
een vorm, die oorspronkelijk niet bedoeld was, maar een noodzakelijk gevolg der
omstandigheden schijnt. De aard van de handelsbetrekkingen der Compagnie in
verschillende deelen van den Archipel, gebaseerd op en het recht van alleenhandel,
leidde van zelf tot allerhande bemoeiïngen met de Indische rijkjes en rijken, waarmede
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contracten waren gesloten, want deze moesten immers gehandhaafd. De bemoeiïngen
werden tot ingrijpingen in het bestuur. De Compagnie werd nolens volens van
koopman
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regeerder. De ontwikkeling vertoonde zich het eerst op Java, dat in het midden der
18de eeuw aan het gezag der Compagnie onderworpen was, hier met geheele terzijde
stelling van de Indische machthebbers; daar met sterke beperking hunner souvereine
rechten. Op verscheidene andere plaatsen bezat de Compagnie toen ook reeds andere
dan alleen handelsrechten. Hier is het reeds ver gevorderde begin van het proces, dat
eerst in onzen tijd zijn voltooiïng nadert: de onderwerping van den geheelen Archipel
aan het Nederlandsche gezag. Inmiddels was dat andere proces, dat de inkrimping
tot den Archipel beteekende, reeds lang geheel afgeloopen. Door oorlog in den
Franschen tijd, later bij vrijwillige overeenkomst heeft Nederland tenslotte alles
buiten den Archipel aan Engeland afgestaan. Engeland heeft ons werk in Azië
overgenomen, in andere vormen, evenals onze grootmachtsstelling op handelsgebied
in Europa. Dit schijnt ons nu een natuurlijke loop van zaken. Maar vraagt niet, wat
Coen gevoeld zou hebben, indien hij had kunnen vermoeden, dat de ‘superbe natie’
zijn volk zóó de loef zou gaan afsteken.

HET STADHUIS TE BATAVIA.

Voor de positie van Nederland in den Archipel was en is Batavia het aangewezen
middelpunt. Ziet men nu in, waarom wij het gelukkig noemden, dat het algemeen
rendez-vous in 1619 hier terecht kwam? Stel het ware op Malakka aangelegd, zou
dan het nu noodzakelijk schijnend verlies
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van de stellingen buiten den Archipel voor de positie hier ook zonder bedenkelijke
gevolgen gebleven zijn? Nu kon men bij de concentratie in den Archipel zonder veel
bezwaar zich op zijn hoofdvestiging retireeren. Bij een eventueel verlies eener
hoofdvestiging, die op Malakka had gelegen, zou het Nederlandsche gezag in heel
Azië, den Archipel inbegrepen, op het spel hebben gestaan.
Een Nederlandsch gezag in het betrekkelijk beperkte gebied van den Archipel
heeft het Engelsch wereldrijk zonder veel bezwaren willen dulden. Engeland heeft
(in 1824) den Archipel inderdaad als Nederlandsch machtsgebied erkend. En voor
de kleine mogendheid bleef het toch een taak, die groot en grootsch genoemd mocht
worden, om dit gebied te beheeren - een taak, die meer in overeenstemming was met
de positie in Europa, zooals deze zich normaliseerde, dan de aanvankelijk door de
Compagnie aanvaarde.
Het is de volgroeide stad Batavia, die getuige is van dezen ommekeer. De
‘beroemde Weereldstad’ noemt haar hare geestdriftige geschiedschrijver van 1772,
die haar beschrijft met een liefde en een uitvoerigheid als die in zoo menige
Nederlandsche stadsbeschrijving der 18de eeuw treft: ‘gelegenheid, opkomst,
voortreffelijke gebouwen, hooge en laage regeering, geschiedenissen, kerkzaeken,
koophandel, zeden, luchtsgesteldheid, ziekten, dieren en gewassen’ - dit alles kreeg
zijn beurt. En men krijgt wel den indruk van het echt-Hollandsch karakter, dat Coen's
stichting in de tropische omgeving behouden had: het was een stuk dier Nederlandsche
stadscultuur, die in de 18de eeuw ook in het moederland een hoogtepunt had bereikt.
Er waren omstreeks 1780 te Batavia 678 groote en 1315 kleine Hollandsche huizen,
terwijl er in de voorsteden wel 5220 werden aangetroffen. Ziet nu de Tijgergracht,
de schoonste van geheel Batavia. De voornaamste burgers, die hier wonen, hebben
er tevens hunne koetshuizen en stallen. Hare ‘lijnrechte strel king’, die ze met alle
andere grachten en straten gemeen heeft, geeft haar een groote schoonheid en
‘aangenaamheid’, waardoor ze, ofschoon minder fraai bebouwd en minder breed, in
‘vermaakelijkheid’ de Amsterdamsche grachten overtreft. De beplanting met fraaie
‘canarie’- en allerlei andere bloemdragende boomen draagt tot dit fraaie uiterlijk bij.
Zeer levendig is de aanblik omstreeks vijf uur in den middag, wanneer de meeste
lieden van aanzien op hunne stoepen of op banken aan den waterkant zich met hunne
vrienden verlustigen in een pijpje en een kopje thee. Prachtige gewoonte, meent onze
beschrijver, dien wij hier volgen, gunstig onderscheid met Holland, waar men in het
beste gedeelte van het jaar deze schoone paleizen meest onbewoond en gesloten
vindt. Hij moet gevoel gehad hebben voor den schilderachtigen aanblik, dien dit
gemoedelijke samenzijn opleverde. Maar er waren ook bezwaren, zooals overal op
deze wereld. De muggen in oneindige zwermen en soortgelijk ongedierte werden
door het lommer even goed aangetrokken als de menschen. Het stof veroorzaakte al
evenveel last. Dan waren de grachten, eens vol schoon water, na de aardbeving van
1699, minder van water voorzien, in den wintertijd zelfs droog, zoodat ze jaarlijks
moesten worden uitgebaggerd. Stank en kwaadaardige ziekten kwamen er uit voort.
Middelen ter bestrijding werden wel aangewend, maar hielpen toch niet afdoende.
Het eenig afdoende middel was de exodus naar den omtrek. Het werd reeds sterk in
praktijk gebracht. Wanneer men door de Diestpoort en de Nieuwpoort de stad verliet,
kwam men aan de Waterplaats, het Molenvliet, en den weg naar Jakatra. Deze wegen
waren reeds alle versierd met ‘uitmuntende buitenplaatzen en plaiziertuinen, welke
eene aaneenschakeling van aardsche paradijzen vormen’. Hier was de lucht veel
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gezonder en er was water te over. Maar zij, die in dienst der Compagnie waren,
konden
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het vermaak hunner buitenhuizen niet dan zeer afgebroken genieten en hadden zelden
gelegenheid erlang te vertoeven, ‘'t geen te beklaagen is’, verzucht onze humane
beschrijver, want menig lijder zou ‘in deeze vermakelijke oorden’ zijn verloren
gezondheid gemakkelijk terug kunnen krijgen. De 18de eeuw had nog niet zoo ver
durven doortasten, als hare opvolgster heeft gedaan.

PLATTE GROND VAN BATAVIA (1788), UIT EEN VERZAMELING VAN PLATTEGRONDEN VAN E.F. REIMER.

In dezen tijd was het Kasteel nog het middelpunt van de bedrijvigheid der
Compagnies dienaren. Binnen zijn muren lag het paleis van den Gouverneur-Generaal
met een groote audientie-zaal - versierd met pieken en hellebaarden, met rekken vol
schietgeweer, met schilderijen en veroverde vaandels - ook met de vergaderzaal van
de Raden van Indië. Ook lagen er de vergaderkamer van den Raad van Justitie, de
kerk en tal van andere huizen, hetzij ter bewoning, hetzij voor stalling of ander nuttig
gebruik. Toegang had men door een Voorpoort, waardoor men op het Buitenplein
kwam, beplant met tamarindeboomen, waartusschen een breede laan was opengelaten,
waarlangs drie koetsen naast elkander konden rijden. Tot het binnenplein mochten
alleen de koetsen der Raden van Indië rijden over een der beide bruggen; die van
andere bezoekers moesten op het buitenplein blijven wachten.
Men wordt hier levendig herinnerd aan het Hof in Den Haag en de gebruiken,
welke er golden: Batavia vereenigde Den Haag en Amsterdam in zich.
In tegenstelling tot Coen's tijd was nu ook de Westelijke oever der groote rivier
bewoond. Ook hier vond men Hollandsche wijken, maar tevens Chineesche. Het
aantal zonen van het Hemelscherijk, dat in de stad woonde, was echter na den grooten
en schandelijken moord van 1740 vrij wat afgenomen; de meesten waren nu in de
Chineesche wijk buiten de stad gevestigd. Hier
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vond men belangrijke markten, o.a. voor porcelein, voor bloemen en ook voor slaven.
De stad bezat nu een fraai stadhuis, meer dan eens herbouwd en voorzien van
verscheidene ruime vertrekken, waaronder de Raad- of Schepenskamer uitmuntte,
‘versierd met kostelijke stoelen, kussens en een tapijt, 't welk over een lange tafel is
gespreid’. Tout comme chez nous! Boven op een uitgebouwd rondeel zag men
verscheidene fraaie ‘sieraden van ijzer’, voorstellende de Gerechtigheid met een
zwaard in de rechter- en een schaal in de linkerhand. Rechts hiervan het merk der
Compagnie, de letters V.O. I.C., en links het wapen van Batavia, ‘zijnde een
uitgetogen zwaard, dat met de punt door een lauwerkrans steekt’. Boven de
gerechtigheid vertoonde zich de Hollandsche Leeuw met het zwaard in den eenen
en den bundel der zeven pijlen in den anderen klauw. Er stond een toren op met een
vrouwenbeeld, ongeveer van dezelfde hoogte als de toren van het stadhuis van
Amsterdam. Moet een Hollander zich ook hier niet goed thuis hebben gevoeld?

WAPEN VAN DE COMPAGNIE.

Er waren in de stad verscheidene kerken, waaronder de groote achthoekige kerk
der Nederduitsche gemeente aan den Westkant van het Stadhuisplein natuurlijk de
voornaamste was. Er was nog veel meer, dat de aandacht van den bezoeker waard
was - een spinhuis, ‘tot beteugeling van lichtvaardig vrouwvolk aangelegd’ en druk
bezocht, terwijl een plaats van hooger orde, een seminarium, wegens te hooge kosten,
ontruimd was, - maar wij zullen onze opsomming niet verder voortzetten. De indruk,
dien wij wilden geven, dat Batavia sterk in Hollandsch gewaad was gedost, is toch
wel bereikt.
Het geheel vormde ook nu nog een vesting met muren en grachten. Maar hier had
men den tijd niet bijgehouden. De wallen, klaagt onze beschrijver, zijn zonder eenige
buitenwerken en de meeste bastions van gebrekkig maaksel. De stad mocht al
voldoende versterkt zijn, om een leger Javanen of andere Oosterlingen het hoofd te
bieden, die evenmin in krijgskunst waren vooruitgegaan, als de Compagnie de
ontwikkeling der vesting-bouwkunde na Coen's dood had gevolgd, tegen een
Europeesche geregelde belegering zou zij niet bestand blijken, profeteerde hij.
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De voorspelling ging spoedig in vervulling. Toen in den Franschen tijd de
Engelschen onze bezittingen buiten Europa één voor één wegnamen en zij eindelijk
in 1811 ook den aanval op Java openden, gaf de verdediging Batavia zonder strijd
prijs. Zij concentreerde zich te Meester Cornelis, maar kon ook hier niet veel verweer
bieden. Van 1811 af verving de Engelsche vlag ook op Java voor eenige jaren de
Nederlandsche, die zij, op enkele schuilplekjes na, overal buiten Europa verdrongen
had.
In Europa deed dit toen de Fransche.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

107
Maar vóórdat Napoleon tot de inlijving was overgegaan, had de Fransche invloed
machtig op Nederland gewerkt en ook dingen mede helpen tot stand brengen, die als
wezenlijke weldaden moeten beschouwd worden. De revolutie van 1795 had van
Nederland met steun van den Franschen bondgenoot een eenheidsstaat gemaakt.
Eindelijk ging daarmede dat in vervulling, waaraan de behoefte onbewust reeds lang
had bestaan en waarvan de mogelijkheid in den loop der 18de eeuw sterk toegenomen
was. Maar o! het heeft den Nederlanders zooveel moeite gekost de
middelpuntvliedende krachten de baas te worden en een stuk hunner dierbare vrijheid
aan het geheel af te staan. De belangengemeenschap groeide al uit, de nood tot
aaneensluiting der deelen werd al grooter, toen de staten om ons heen in kracht
toenamen. Toch is een sterke stoot van buiten noodig geweest, om het cement der
staatkundige eenheid te doen aanbrengen. Hoe los het eerst was, hoe weinig de
Nederlanders als volk zich één gevoelden, niemand heeft er toch ooit meer ernstig
aan kunnen denken het gebouw weer uit de voegen te nemen. Heel anders dan in
Zwitserland, waar de Fransche revolutie ook een eenheid bewerkte, die echter te
kunstmatig bleek, zoodat ze niet beklijfde. Dat dit in Nederland wél het geval kon
zijn, daartoe heeft - het worde nog eens herinnerd - Batavia, als symbool van Indië
genomen, het zijne bijgebracht.

WAPEN VAN BATAVIA.

Wanneer Indië tijdelijk voor Nederland verloren gaat, behoort het niet meer aan
de Compagnie. Deze was in het begin van den revolutie-tijd hare West-Indische
zuster gevolgd, die, reeds lang in staat van latent faillissement verkeerende, nog door
de oude Republiek was opgeheven. Schulden en baten van beide waren aan den Staat
getrokken, die daardoor zelf koloniale mogendheid werd.
Van zelf komen de koloniën aan den Staat terug, wanneer Engeland na Napoleon's
val besluit het grootste deel er van aan Nederland terug te geven. Nu is, voor zoover
Oost-Indië betreft, de positie gehéél in den Archipel geconcentreerd. Hier blijft
Batavia het natuurlijk middelpunt, tot op dit oogenblik toe, hoeveel er in de uitwendige
omstandigheden der stad in de 19de eeuw veranderd moge zijn. De ontwikkeling
naar buiten is voortgegaan en door de betere verkeersmiddelen der 19de eeuw sterk
bevorderd. De schilderachtige aanblik van de reede is verdwenen: de haven van
Tandjong Priok bergt sedert de 80er jaren de groote stoomers, die nu het verkeer met
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het moederland onderhouden. De vestingwerken en het Kasteel bestaan niet meer.
Verscheidene grachten zijn gedempt en het pijpjesrooken en theedrinken onder de
lommerrijke boomen heeft uit. Kantoren, pakhuizen en regeeringsgebouwen hebben
de overhand in de straten; het fraaie stadhuis staat gelukkig nog overeind. Er is, om
het kort te zeggen, gebeurd, wat de 19de eeuw met zoo menige Hollandsche stad
ook gedaan heeft:
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er het woon-gedeelte verruimen en verbeteren, dáár in zeer sterke mate, omdat de
gezondheid dit eischte. Maar zou hierom Batavia voor ons bewustzijn minder
belangrijk worden dan het in den tijd der Compagnie was? Immers neen! Evenmin
als Amsterdam bij alle verandering in het binnengedeelte der stad opgehouden heeft
centrum van het Nederlandsch volksleven in Europa te zijn.
Ook nu blijft Batavia Indië verzinnebeelden. En Indië's beteekenis is er voor
Nederland waarlijk niet kleiner op geworden. De in den Archipel geconcentreerde
stelling beantwoordt aan die van het land in Europa, dat zich reeds lang tevreden
heeft leeren stellen met een bescheiden rol op het staatkundig tooneel. Geen
wereldpolitiek meer. Geen verlangens naar uitbreiding, ook niet in Indië, want wat
hier in de 19de eeuw in deze richting schijnt geschied, is alleen bevestiging van in
kiem reeds lang bestaand gezag, bevestiging, die én onze positie in Indië zelf én de
buitenlandsche verhoudingen noodzakelijk maakten. Het is de consequentie van onze
historische ontwikkeling en een uitermate gelukkige consequentie. Immers zij heeft
gewild, dat het Nederlandsch-Indische rijk in Azië daar een positie inneemt tusschen
de groote mogendheden, zooals Nederland zelf dit in Europa doet. Het is een waarborg
voor zijn voortbestaan, op voorwaarde dat Nederland zich zijne plichten bewust is.
Hier raken wij aan de hoofdbeteekenis, die Indië voor Nederland altijd nog heeft.
Indië schenkt ons steeds nieuwe opgaven, die ons als natie voor grootsche dingen
stellen. Indië behoedt er ons voor, in zelfgenoegzaamheid te verzinken, gevaar,
waaraan een klein land van nature bloot staat. Het verheft onze internationale positie
en maakt, dat wij in de wereld meer mee tellen dan Denemarken of Zweden of
Zwitserland. Zonder Indië zouden wij ook in de 19de eeuw een veel minder gevulde
geschiedenis hebben gehad.
In economisch opzicht spreekt de invloed in de 19de eeuw uitermate duidelijk. Al
dadelijk tijdens de regeering van Koning Willem I zijn er de oprichting van de
Nederlandsche Handelmaatschappij en de invoering van het cultuurstelsel te noemen,
in hunne gevolgen gebeurtenissen van zulk een beteekenis als..., ja, welke andere
eigenlijk uit de dagen van dezen koopman-koning?
De oprichting van de Handelmaatschappij kwam voort uit het bewustzijn, dat het
traag zich herstellende economische leven - na de zware slagen van den Franschen
tijd - behoefte had aan steun van regeeringswege, die zij dan ook in ruime mate
ondervond. Het cultuurstelsel, in zijn opzet niet onrechtmatig volgens toen
heerschende begrippen, wat het wel in de wijze van toepassing werd, uit de gedachte,
dat Nederland financieel voordeel van Indië moest hebben.
In hun aanvangsstadium staan ze met elkander in nauw verband: de bloei van de
Handelmaatschappij begint pas, wanneer zij de Indische producten als retourvracht
te vervoeren krijgt. Hunne uitwerking voor de verdere Nederlandsche ontwikkeling
is vooralsnog niet gemakkelijk te schatten. De Handelmaatschappij brengt de
bevordering van den Nederlandschen scheepsbouw, van de Nederlandsche, speciaal
Twentsche, textiel-industrie, brengt verbetering in den stand der Nederlandsche
financiën en vermeerdering van de Nederlandsche kapitaalkracht. In dit laatste ligt,
vooral op den duur, wanneer hare banden met de regeering doorgesneden worden,
hare grootste beteekenis. De Handelmaatschappij schijnt voor Nederland het begin
te vormen van de moderne groot-kapitalistische ontwikkeling, die een der
merkwaardigste economische verschijnselen der 19de eeuw is. Het zich gemakkelijker
aanpassen van Nederland aan de groote stroomingen in de internationale wereld, dat
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men vooral na 1870 op verblijdende wijze kan constateeren, moet hiermede
oorzakelijk samenhangen.
Het cultuurstelsel heeft Nederland voor een bankroet helpen bewaren in de jaren
na
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den strijd met België. Het heeft later den aanleg van het Nederlandsche spoorwegnet
mogelijk gemaakt. Het heeft in zijn ontaarding bovendien op den binnenlandschen
staatkundigen strijd van de tweede helft der 19de eeuw een zeer grooten invloed
gehad en ons voor onze literatuur de Max Havelaar gegeven.
Eigenlijk is de geschiedenis van de beïnvloeding van Nederland door Indië, vooral
in de 19de eeuw, een ongeschreven hoofdstuk. Maar een kleine aanzet er toe, als in
deze bladzijden gegeven werd, volstaat reeds, om er al het gewicht van te doen
beseffen. En vooral nu in de inzichten op koloniaal gebied een reusachtige ommekeer
gekomen is - die men eventjes kan samenvatten in de formule: Indië besturen niet
in de eerste plaats om Nederland, maar om Indië zelf - en zich daarmede problemen
opdoen van ongekende ingewikkeldheid, is het goed er de aandacht op te vestigen,
wat wij aan dat verre land, nog te weinigen onzer bekend, te danken hebben.
En nog immer ligt hier een grootsche taak, die een volk van beteekenis moet
boeien. Grootsch en moeilijk! Coen's meest bekend geworden woord: ‘Ende desespeert
niet’, moge als leuze daarbij in herinnering worden gehouden.

Zomeravond,
door Jo Landheer.
Een wilde wind stormt door de lanen,
De hemel vlamt in rossen gloed,
En uit de hooge wolkenbanen
Stroomt goud-beglansde zonnevloed.
De wilde wind waait langs m'n haren,
En langs m'n óogen en m'n mond,
En strooit de bruin-en-gouden blaren
Neer op den bruin-en-gouden grond.
De wilde wind hijgt door de boomen,
De wilde wind is sterk en dol,
En juicht mee in m'n jonge droomen,
En maakt m'n hart zoo vol - zóó vol.
Ik zie een règen blaren dalen,
Uitwuivend tot een rosbruin lint....
O, ik wil wild-verlangend dwalen,
Wild in den wijden, wilden wind.
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Een vrouw als zij,
door Elisabeth Zernike.
III.
Lucie was dien morgen heel vroeg wakker geworden. De musschen sjilpten zoo
luidruchtig, en de zon stond aan den strakblauwen hemel, alsof het geen nacht geweest
was. Nu liep ze langzaam door den tuin, en keek naar al wat er groeide. Op de ruige
papaverstengels glinsterden nog de dauwdroppels; een nieuwe bloem ging open.
Nee, ze hield niet van die bloemen, ze waren te groot en te kreukelig dun van blad.
Ook de kleur - vlamrood, zeiden de menschen? de kleur was haar te flets. Ze hield
van de hooge, donker paarse floxen, en vooral van die kleine fel gele zonnebloemen.
Maar dien morgen - de musschen hadden haar te vroeg uit den warmen slaap
gekwetterd - genoot ze niet als anders van den tuin. Ze lachte er zelf een beetje om,
dat ze de bloemen zoo schamper bekeek, en op iederen struik wat had aan te merken.
Zoo'n zomerdag is ook te lang voor een eenzaam mensch als ik, dacht ze. Nu keek
ze over het stille land, de slapende kerk, de kleine, roode huisjes, en er kwam een
verlangen in haar op naar de menschen. Maar meteen zei ze zichzelf: menschen, och.
Ze had genoeg van hen gezien, - ze waren niet veel bijzonders. De mannen hadden
soms nog wel een kinderlijke argeloosheid tegenover het leven bewaard, haar Gerard
bijvoorbeeld. Maar het paste weinig bij een man, het kleedde niet. En de vrouwen?
- die wisten altijd veel te goed hoe ze zijn moesten, en speelden de eeuwige comedie.
Maar als je alleen woonde, op een dorp, goddank, dan hoefde je niet meer mee te
spelen. Ja, ze zou dankbaar zijn. Ze had het immers niet mogen verwachten, nog
eens een eigen huis te hebben en onderhouden te worden door een man, wiens
maîtresse ze niet was. Maar ze lachte een beetje bitter. Hoogstaand mocht het toch
stellig niet heeten, een afgedankte vrouw te zijn, niets anders dan dat. Een maîtresse
deed tenminste nog iets, gaf zich zelf, - hoewel dat ook niet veel zaaks was. - Maar
zij - kom, ging ze nu weer zeuren over dat geld? Onzin, Gerard had geld genoeg.
Trouwens was er ook nog eenig verschil tusschen een rijk uitgedoste cocotte en zij,
in haar keuken. En toen bedacht ze, dat juist dien morgen haar maandelijksche toelage
komen moest. De postbode zou den aangeteekenden brief meebrengen en nog
gemoedelijker dan anders haar toeknikken. Ze liep naar binnen en ging voor haar
ontbijt zorgen. Onderwijl dacht ze aan den brief. Ze zag de vierkante witte enveloppe
met het duidelijk geschreven adres: Mevrouw L. van Gerlach, - de kleurige postzegels,
de lakken. Meest schreef Gerard geen woord er bij, alleen wat getalletjes, nummers
van de bankbiljetten of zoo, ze keek daar nooit naar. Hij vond het lastig, haar iederen
maand geld te moeten sturen, hij zou haar liefst in éénen hebben afgekocht. Maar zij
kon geen geld onder haar beheer hebben; ze was ook veel te bang voor dieven, als
ze zooveel in haar huis moest bergen. Hierin, had ze gemeend, moest Gerard nu maar
inschikkelijk zijn. Natuurlijk had hij gesproken over een Bank, maar wat zou dat niet
allemaal voor last geven. Ze hield niet van geld. Wel gaf het even een klein feestelijk
gevoel, zoo'n eerste dag van de maand. Ze zou de papiertjes een paar maal door haar
handen laten gaan, denkend: wat kan ik er niet allemaal mee doen, als ik nu eens
héél zuinig ben. Maar ze was nooit heel zuinig; ze kocht van allerlei voor Tom,
dingen die de jongen niet noodig had. Ze gaf rijkelijk voor het kinderschoolfeest,
den Kerstboom, de armen. Je zult nog in het huis van bedeeling sterven, zei haar
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vader lang geleden, als ze om nieuw zakgeld vroeg vóór den tijd. Nu had ze een punt
van de tafel gedekt en schilde een appel, waarvan ze de partjes in een schaaltje met
room sneed. Aangeroerd met suiker en kaneel was dat haar lievelingskostje. Ze ging
er van zitten
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eten, het schaaltje in haar schoot, met kleine hapjes. Maar het smaakte haar dien
morgen niet zoo goed als anders. Ze bleef nog verlangen naar de menschen, naar
iemand, die haar aan zou kijken, ernstig, die stil luisterde terwijl zij sprak. 't Was of
ze zich zelf nu luid-op hoorde praten. Weet u, zoo is het met Gerard; hij is niet slecht,
o God nee, hij is eigenlijk erg goed; maar een vrouw als ik moest een volmaakten
man hebben, dan zouden we samen juist kalmpjes door het leven heen kunnen komen,
zonder te veel kleerscheuren. Hij had mij nooit moeten trouwen - ik verwijt het hem
niet, maar ik zie nu in, dat hij verstandiger had moeten zijn. Wij tweeën liepen mank
naast elkaar.
Door hem ben ik een fatsoenlijke vrouw geworden, dat is zeker, maar dat lijkt me
niet van heel veel gewicht. Ik geloof niet, dat het God wat zal kunnen schelen - als
er een God is - of ik fatsoenlijk ben geweest. Maar wél, dat ik een ander dan mezelf
heb lief gehad. En ik heb van Gerard gehouden. Wat was het nou noodig, dat ik zijn
vrouw werd? - Niets immers. Ze schraapte den laatsten room van haar lepel. Jé, wat
kon ze toch soms praten, niemand op dit dorp zou daar ooit naar luisteren, of het
moest de dokter wezen. Ze kende den dokter niet, maar het was een lieve man, dat
wist ze heel zeker. Ze hoorde de menschen over hem praten, maar zóóveel hielden
sommigen van hem, dat ze in haar nabijheid zich niet over hem uitlieten. Ons dokter
is een best mensch, zeiden ze, gaven haar een snellen, scherpen blik, en deden meteen
hun lippen stijf op elkaar. - Ze had hem nooit durven roepen, zelfs niet toen ze zich
eens heel ziek had gevoeld. Dat was den tweeden winter na haar scheiding geweest.
Ze lag in heete koortsen en had de akeligste droomen over iemand, die zei, dat ze
gezond was en op moest staan. Ze meende uit bed te zijn gekomen, om al het gewone
werk te doen. Dan weer wiedde ze de tuinpaden en rilde in den snijdenden, kouden
wind; dan moest ze de kachel aanmaken en blies in de gloeiende asch, maar de kachel
ging niet branden. En als de koorts wat minder was, keek ze rond in de keuken, zag
al de gewone dingen rustig staan en dacht: nu ben ik gauw weer beter, ik heb geen
dokter noodig. Hij zal denken dat ik hem roep om een man bij me te hebben, nu ik
hier in bed lig, een man die me zal aanraken, bekloppen, betasten misschien. Dat
hoeft hij niet te denken. Ik zou wel willen, dat hij mijn hand vasthield, als de koorts
me weer den tuin injaagt door den ijzigen wind. Maar hij is immers weduwnaar, hij
zou denken, dat ik hem trouwen wou. - En ze was beter geworden, zonder hem. Toen
ze herstellende was, toen ze even uit bed kon komen en genoot van een beetje warm
drinken, had ze nog het meest naar hem verlangd. Ze huilde, lang achtereen soms en
dacht: deze ziekte heeft me wél aangegrepen, ik ben oud geworden. Maar later werd
ze nooit meer zoo ziek als dien keer.
De dokter had twee kinderen, meisjes van 15 en 17 jaar. Ze hield van hem om de
manier waarop hij gearmd met ze door het dorp kon loopen. Hij liep met ongelijke
stappen, telkens zijn hoofd wendend, en het lange, losse haar van de meisjes, dat
fladderend danste in ieder windje, woei samen op zijn rug. Hij was nog niet oud,
nauwelijks 50 jaar, dacht ze. Het gaf haar een gevoel van veiligheid te denken: ik
kan naar hem toe gaan, ik kan hem om raad vragen, hoewel ze niet wist, waarin ze
raad noodig zou hebben. Als ze hem tegen kwam, groette hij gewoon, beleefd, en ze
deed haar best niet te blozen. Soms maakte ze plan hem haar hulp aan te bieden, als
ze hoorde hoe hij sukkelde met huishoudsters. Ze zou bij hem in kunnen trekken en
alles voor hem doen, alles regelen met vaste hand. Hij zou haar erkentelijk zijn, zeker
- maar ze wilde geen enkele belooning, geen geld, niets. Dan lachte ze zich zelf uit.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

God, wat deed een vrouw als zij met zulke romantisch-mooie ideeën? Een klop op
de deur deed haar opnieuw aan Gerard's brief denken.
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‘Morgen, Dijkhuis.’
‘Goeiemorgen. Kijk eens, wilt u dit hier teekenen?’ Altijd weer wees hij precies
het plaatsje voor haar handteekening.
‘Zeker,’ zei ze, ‘kom er even in.’ Maar hij bleef in de open deur staan.
Toen hij weg was, maakte ze langzaam den brief open. Tusschen een dubbel
geslagen vel papier lag het geld. En het papier was volgeschreven door Gerard. Beste
Lucie, zag ze, en dan volgden veel zwarte regels. Van verwondering kon ze niet
dadelijk lezen. Ze bleef kijken naar den datum, den plaatsnaam, en dan weer het
opschrift - beste Lucie. Kijk, een lange brief. Toen ging ze het geld tellen. Honderd,
nog eens honderd, en - Wat beteekende dat? - Ze telde opnieuw en toen nog eens.
Het was veel te veel, driehonderd gulden meer dan anders. Waarom zou hij dat doen?
Allerlei redenen er voor bedacht ze, totdat ze ineens den brief weer opnam. ‘Ik stuur
je wat meer dan anders,’ schreef Gerard. ‘Ik kan het missen, want de zaken gaan heel
bevredigend. Nu ik steeds rijker word, wil ik jou daarin doen deelen. Je bent Tom's
moeder en je zult het niet al te arm hebben. Koop er maar een mooie japon voor,
zooals je vroeger graag deedt. - Tom begint vragen te stellen over ons en onze
scheiding, je begrijpt hoe me dat hindert. Ik antwoord hem zoo goed mogelijk, maar
hij schijnt dat niet te waardeeren; hij is trouwens op een lastigen leeftijd. Toen ik
zoo oud was als hij nu, was ik meer man. Ik ben bang dat hij nu bij jou om inlichtingen
zal komen. Daarom stel ik je deze vraag: wat denk je hem te zeggen? De jongen staat
soms al wat vijandig tegenover mij, ik zou niet graag willen, dat die houding nog
verscherpt werd. Jij hebt dat voor een groot deel in handen. Ik zou hem kunnen
verbieden naar je toe te gaan, maar het lijkt me beter, dat nog niet te doen. Hij heeft
veel van jouw stille koppigheid geërfd - neem me niet kwalijk. Het zou misschien
maar olie op het vuur zijn, als ik hem zijn geregelde bezoeken aan jou verbood, dat
zegt Stans ook. Daarom waarschuw ik je: denk goed aan je houding’. - Ze vouwde
den brief dicht en zuchtte. Het geld hield ze nog in haar handen. Gerard had
gemakkelijk praten; haar houding - En Stans zou ook een duit in 't zakje gooien,
waarachtig. Jawel, hoor, haar houding. Hoe moest ze weten wat ze den jongen zwijgen
of zeggen zou? Als hij eenmaal begon te vragen - hij was koppig, daarin had Gerard
wel gelijk. En Gerard stond zijn man niet, als het op praten aan kwam. Nu was hij
wel heel royaal, stuurde haar een boel geld en - hoopte dat zij dat zaakje netjes zou
opknappen. Natuurlijk - als hij Tom verbood naar haar toe te gaan, kreeg hij zelf de
volle laag. - God, hoe kon ze nu zoo luchtig over dit alles denken - ze hoorde Tom's
vragende, harde jongensstem. Stans was een slimmerd, die had gezegd: stuur hem
naar Lucie, en zeg jij haar eerst hoe ze liegen moet; geef haar geld, een beetje veel
- O, zei ze half luid en langzaam, dat geld dient dus zoowat om me om te koopen.
Een mooie japon, zooals vroeger - schreef Gerard dat niet? een mooie japon, en dan
zeg je je jongen: ik was zoo'n gemeene vrouw, ik hield het met een ander, nou, daarom
wou je vader me niet meer, en toen vroeg hij scheiding aan. Want als één van de
echtgenooten overspel pleegt, kan je scheiding krijgen, zie je. En dat is alles. - Zou
hij dan vragen: waarom kon vader me dat zelf niet vertellen? En mocht zij antwoorden:
omdat hij het toch blijkbaar wat onplezierig vond, die heele valsche geschiedenis
weer op te halen, voor jouw oogen, jongen, want jij kijkt de menschen nog zoo eerlijk
aan? - Nee, natuurlijk niet, zoo kwam ze van het één op 't ander, dat ging niet. Het
was zoo moeilijk met dergelijke leugendingen. Oogenschijnlijk sloot alles prachtig
in elkaar, maar je moest er niet aan raken. Aan geen enkelen kant kon je het
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beetpakken, of het viel in stukken. Waarom vader je dat niet zeggen kon? Nou, ik
denk, dat hij het niet prettig vond, mij te beschuldigen. Want ik ben toch immers je
moeder - en - jij houdt nog een
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beetje van me. Dat zou ze antwoorden, heel eenvoudig. Och, het antwoorden was de
hoofdzaak niet. Maar hoe Tom daarna over haar denken zou, of hij werkelijk dan
nog van haar zou houden. Misschien bleef hij nu in 't vervolg liever altijd bij Gerard
en Stans en schreef haar ook geen brieven meer. Niets meer - hij koos partij voor
zijn vader, omdat het recht aan dien kant had gelegen. Want de menschen rekenden
met recht. Ze herinnerde zich, hoe haar eigen vader eens had gelachen. Ze was een
kind en klaagde over een onrechtvaardige straf. Hij had dat blijkbaar erg komisch
gevonden. Leer dàt van mij, had hij gezegd, nog lachend, veel recht is er niet op deze
wereld. En overigens geloof ik, dat jij in het hoekje zit waar de slagen vallen. - Ze
had zijn woorden niet heelemaal begrepen, maar zijn harde toon had haar gekwetst.
Veel recht was er niet, nee. Ze haalde haar schouders op. - Maar ze had ook niet
dikwijls het gevoel gehad, dat dat er veel toe deed. Alleen nu, met Tom, werd alles
anders. Hij was een kind, hij kon nog niet zoo door de dingen heen zien, en oordeelen
alsof de schijn er niet was. - Ze legde het geld voor zich op tafel en keek peinzend
den tuin in. Stans, dacht ze, Stans verkankert me de heele boel. Ik geloof, dat ik
nauwelijks jaloersch op haar ben, maar dat Tom onder haar oogen moet leven, dat
hij denken zal: moeder deugde zoo weinig, toen heeft vader een betere vrouw
genomen. - Of zou hij dat niet denken, zou hij alleen maar voelen: van moeder houd
ik toch meer? Hij was altijd een aanhankelijk kind geweest, maar die laatste maal in
de stad liep hij gauw van haar weg. God, misschien had hij een afspraak met vriendjes,
ze hoefde zich daardoor nou nog niet zoo achteraf gezet te voelen. Als ze maar niet
dien zelfden middag Stans had gezien met Gerard. Zoo akelig deed dat aan,
onheilspellend haast. Stans, daar liep ze, groot en mooi en trotsch. Ze was eigenlijk
precies een vrouw voor in de bioscoop. Lucie lachte even. Ja, ze had wel meer zich
zelf gevraagd: waar doet ze me toch aan denken? Nu wist ze het: een filmwijf. 't Was
of ze haar een kamer binnen zag komen ineens, heel vlug en zoo'n beetje trillend; nu
keek ze op, haar harde oogen flikkerden. Hemel dan toch - ze wou het niet verder
uitspinnen; ze had Tom ook al gezien, die zat in een hoek van de kamer in angst
weggedoken voor zijn stiefmoeder. En hij zou stellig ontdekt worden. Neen, ze wilde
er geen drama van maken, geen mooi kijkspulletje. Daar was het toch te ernstig voor.
Ja, en hoe dat nu gaan moest; ze wilde het graag bedenken; ze deed haar oogen dicht
en trok rimpels in haar voorhoofd. Een antwoord op alles wat Tom zou kunnen
vragen. Kon je zulke dingen wel ooit vooruit klaar maken? en deed je het, kon je ze
dan zeggen, op het goede oogenblik? Ja, andere menschen misschien wel, een dominee
bijvoorbeeld; die bedacht vooruit allerlei mooie zinnen. En een heel gebed soms, dat
zei hij dan op uit zijn hoofd, maar het moest toch lijken of zijn hart het hem op dát
oogenblik in gaf. En de menschen in de kerk deden of het ook juist hun gebed was.
Zou God dan niet denken: hoe toevallig? Maar ze dwaalde af. Haar houding - en
Stans zei ook: haar houding. Waarachtig, en wat had die vrouw er mee te maken?
Kwam het daardoor, dat het was, alsof ze er niet aan denken kon? Ze zou er niet aan
denken, - veel beter het te laten komen, zooals het kwam. Zie zoo, nu dien brief
opbergen. Maar dat geld. - Ze dacht ineens weer aan den dokter. Als ze eens - stil als ze hem om raad vroeg. Ze schudde haar hoofd - nee, dat niet. - Als ze hem het
geld gaf, zoo maar, wilt u dat geld hebben? - Dat kon niet, hij zou het weigeren, hij
zou - nou ja. Voor een bepaald doel moest ze het geven, voor iets goeds. Er waren
wel van die dingen, je hoorde daar toch altijd van - een ziekenhuis bijvoorbeeld, een
herstellingsoord. Ze wist het: een vacantie-kolonie voor kinderen. Daarvoor werd

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29
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uitgezocht; het was dus
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niet gek, als ze haar geld aan een dokter gaf. Ze zou het doen - meteen. - Maar ze
mocht geen praatjes met hem maken, niets geen vertrouwelijkheid. Het briefje aan
de meid afgeven? Neen, ze wilde ook niet bang zijn. Ze dorst haar woord wel doen.
Ze moest het juist zelf geven, om te toonen, dat ze niets meer er mee bedoelde. Ja.
- Ze zocht een schoone blouse uit de kast, prees zich zelf onder het aankleeden, dat
ze hem zoo netjes had gestreken, en keek toen nog eens de keuken rond en den tuin
in. Alsof dat alles veranderd zou zijn, als ze straks terug kwam. Een deel van het
geld sloot ze weg - toen ging ze......
.... ‘Mevrouw,’ zei hij, ‘komt u binnen,’ en hij hield het zware gordijn weg, dat
voor de schuifdeur hing. Maar ze bleef middenin de wachtkamer staan. Het zonlicht,
dat achter haar door de ramen viel, straalde om haar heen; hij stond in de schaduw
en keek haar even onderzoekend aan.
‘Ik wilde u niet spreken als patient, ik ben niet ziek.’
‘Des te beter, mevrouw, komt u toch binnen.’ Zijn stem was niet heelemaal zooals
ze gedacht had: wat nerveuzer en minder diep. Terwijl ze langs hem de kamer in
ging, merkte ze, dat hij hoorbaar ademde. Sommige mannen deden dat, en het was
haar dikwijls geweest, alsof ze ook de warmte van dien adem voelde - op haar handen,
in haar hals. Maar ze wilde daar nu liever niet aan denken. Hij wees haar een stoel,
en ging zelf al zitten. Ze voelde plotseling hoe haar hart klopte. In de kamer was het
heel stil.
‘Ik kom bij u, omdat ik u wat geld wou geven.. een klein beetje.. voor.... Ik had
gedacht voor een kindervacantie-kolonie. - Vindt u dat goed?’
‘Maar mevrouw.’
‘Als u misschien een beter doel weet? Maar er gaan dan kinderen voor naar buiten,
niet?’
‘En daar voelde u voor.’
‘Ja.’
‘Ik kan dat begrijpen. Wij, die zelf buiten wonen, weten hoe 'n voorrecht het is,
niet waar? En wij komen beiden uit een groote stad, - ik al lang geleden trouwens.’
Ze zwegen even en tuurden alle twee voor zich uit. Hij wilde graag wat praten, omdat
hij al dikwijls verlangd had, vriendelijk en voorkomend te zijn tegen haar, zooals hij
ook tegen andere vrouwen was, met wie hij in aanraking kwam. - Hij zocht naar
woorden. En Lucie zweeg, omdat het kijken naar hem veel aandacht eischte. Hij was
ouder dan ze gedacht had, en hij had heel licht bruine oogen, geel bijna, die waren
haar vreemd en toch vertrouwd.
‘Ik stel uw komst erg op prijs. Zal ik u een adres geven, waaraan u het geld kunt
sturen, of wilt u het mij toevertrouwen?’
‘Ik heb het bij me, ik dacht dat u het sturen zou.’
‘Heel graag.’ Hij nam de enveloppe van haar over. ‘Er zijn in alle groote steden
van ons land zulke vereenigingen; welke kinderen wilt u bevoorrechten?’
‘Dat weet ik niet.’
Hij dacht even na. ‘Als ik het eens stuurde aan een collega in Rotterdam, die aan
een vacantie-kolonie verbonden is. Rotterdamsche kindertjes kunnen veel gezonde
lucht gebruiken.’
‘Ja.’
‘De stad is groot en veelal slecht gebouwd; altijd modderige straten, waar de
kinderen dan toch op spelen. En dan te denken, dat mijn meisjes in dezen grooten
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tuin ravotten. - Het is een mooi ding, mevrouw, wat geld te kunnen missen. Ik geef
u voorloopig een bewijsje van ontvangst. Hoeveel is het?’
‘Driehonderd gulden.’
‘Dat is een heele som. Ik zou geneigd zijn te vragen: Kunt u het werkelijk missen?’
‘Ik heb het ook maar gekregen; ik heb het niet zelf verdiend, eerlijk of oneerlijk.’
‘Maar u heeft het dan toch voor u zèlf gekregen.’
‘Ja, van mijn man - om - me - Hij wordt rijk, zegt hij. En ik moest er een mooie

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

115
japon voor koopen, zooals vroeger. Maar het is nu eenmaal niet meer als vroeger. Ik
heb geen japon noodig.’
Hij had ernstig geluisterd.
‘En heeft u ook niets anders noodig?’
Ze haalde haar schouders op. ‘Niets dat ik voor geld zou kunnen krijgen.’ En
zoodra ze dat gezegd had, verwonderde ze zich. Waarom praatte ze zoo, en waarom
had ze zoo'n lust om te huilen? Kom, ze moest nu gauw opstaan, anders ging ze nog
gekke dingen doen. Het was wel heel jammer, juist omdat hij haar niet tegenviel.
Een echte heer was hij, zoo bescheiden en kortaf als het hoorde tegenover een
vreemde.
‘Gaat u nog niet dadelijk heen,’ zei hij vriendelijk, ‘ik ben blij u eindelijk eens te
spreken. U woont, meen ik, al vier jaar hier, en bent u al dien tijd nooit ziek geweest?’
Ze zakte weer terug in haar stoel en zuchtte even.
‘Jawel, één keer ben ik hard ziek geweest.’
‘En heeft u wel vertrouwen in me als mensch, maar niet als dokter?’
‘Een vrouw als ik moet nooit te gauw een dokter roepen, die moet altijd erg
voorzichtig zijn.’
‘En liever alléén beter worden?’
‘Ja, of alleen dood gaan.’
‘Zoo'n lieve vrouw als u, die een boel geld weg geeft voor zwakke kinderen, mag
niet bitter zijn, weet u dat wel?’ Hij keek haar aan en ze zag haar beeld weerspiegeld
in zijn oogen, zijn vreemde, gele oogen. God, wat was hij een lieve man - hij moest
ook verdriet gehad hebben in zijn leven, om zoo naar haar te kunnen kijken, met dien
glimlach. Zijn vrouw was gestorven, en hij had zeker heel veel van haar gehouden.
Heel veel - nooit zou hij aan een andere vrouw denken. Zoo'n veilig gevoel gaf dat,
alsof ze nu wel over alle dingen met hem praten kon. Een lieve vrouw als u, had hij
gezegd. Zou ze hem daarvoor bedanken? Ze bloosde.
‘Ik - ik dank u wel, dat u zoo goed over me denkt.’
‘Natuurlijk denk ik erg goed over u.’
‘Ik zie u dikwijls met uw meisjes loopen; gaan ze in de stad op school?’
‘Ja.’
‘Daar heb ik gewoond.’
‘Dat weet ik; hieldt u van de stad?’
‘Van de stad - och nee.’ Nu stond ze plotseling op; ze was bang in tranen te zullen
uitbarsten. Ze had weer zijn adem gehoord, rustig, en warm.
‘Dank u wel, dokter,’ zei ze nog eens.
‘Gaat u al weg? - In ieder geval zal ik liever u bedanken, mevrouw. En ik hoop u
nog eens te ontmoeten.’ Hij drukte haar hand, maar probeerde niet in haar oogen te
kijken. Tot aan de huisdeur begeleidde hij haar, toen liep hij langzaam terug naar
zijn kamer. Dat bewijsje zou hij haar dan wel sturen. God, wat een lieve vrouw. En
aandoenlijk was die mengeling van argeloosheid en inzicht in de slechtheid van de
menschen. Of ze van de stad hield? - Neen, maar ze hield van haar man, die in de
stad woonde, of misschien meer van haar zoon - en ze dacht aan zijn kinderen. Zou
hij Landeck, de notaris, die zooveel over haar kletste, eens inlichten? Hij glimlachte.
Nee, dat zou hij stellig niet. De man mocht praten; op eenig succes bij haar had hij
toch nooit kunnen bogen. Liever zou hij zijn dochtertjes van haar vertellen. Dat ze
geen geld voor zichzelf begeerde, maar het zoo heel eenvoudig aan hem bracht, om
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er iets goeds mee te doen. Nel, zijn oudste, begon al om haar te lachen met een
heimelijken triomf, dat ze dat dorst. - Lies, - had hij haar hooren zeggen, - Lies, die
mevrouw uit het scheeve huis, je weet wel, had toch zoo'n gékke blouse aan, het leek
wel een nachtjak. Ze zat bij den kruidenier op het bankje; vind jij nou, dat ze een
mooi gezicht heeft? - Ik weet niet, had Lies gezegd, - waarom zou ze een mooi gezicht
hebben? - Dat vinden de menschen - of een - een mooi figuur? - Maar Lies had het
gesprek afgebroken, die vond zulke dingen nog niet belangrijk. - Even dacht hij aan
Lucie's gezicht. Ja, het was wel mooi, mooi van tint
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vooral. En haar oogen - die glansden, maar met een stillen, dooden glans. Hoe zei
Oscar Wilde het ook? For each man kills the thing he loves - ja. - Hij ging aan zijn
schrijftafel zitten en zocht het adres van zijn collega in Rotterdam op.-

IV.
Lucie was verder geloopen, het dorp uit, den weg op waaraan het landgoed van de
oude gravin grensde. Ze wist niet waarheen ze wilde - ze wist alleen dat ze niet
dadelijk weer in haar keuken wou zitten en zien hoe lang de dag nog was, nu dat
groote, gewichtige: het bezoek aan den dokter, haar al niet meer zóó gaande hield.
Ze had het den laatsten tijd meer gemerkt, hoe ze plotseling als inéén zakte na zoo
iets. Maar dat kwam dan, doordat ze te veel had gepraat en het praten erg was
afgewend, terwijl ze het nu toch werkelijk met heel weinig woorden had afgedaan?
Och, hoe meer je op jezelf leefde, hoe minder je leerde verdragen van andere
menschen. En vroeger - toen beteekenden woorden niets - toen praatte ze zeker nooit
anders dan ze nu met de juffrouw van den bakker deed, over de korst van het brood,
en zoo. Maar wat achter de woorden zat, daar kwam het op aan. Een man als de
dokter keek toch immers door je heen, - zonder het zelf te willen misschien, want
hij had haar ineens weg laten gaan en hun gesprek gelaten zooals het lag. Ze hield
van dien man. Hij had niet gewild, dat ze de eerste maal zoo veel praten zouden,
omdat hij dat nooit met een vreemde deed. Ze had wel andere mannen gekend in
haar leven, god ja, die dadelijk klaar stonden om alles te halen wat er te halen viel,
zonder eenige pourparlers. - Een man behandelde een vrouw met juist zooveel eerbied
als hem zelf toekwam. Hij had niet gevraagd naar de verhouding tusschen haar en
Gerard. Hij luisterde belangstellend naar de enkele dingen die ze zei en - och, het
had misschien iets tegen, die welopgevoede terughoudendheid. Zij was er niet in
groot gebracht, en dan leerde je het misschien nooit heelemaal begrijpen en
waardeeren. Ze voelde een paar tranen naar haar oogen komen. Kijk, vroeger was
ze veel mooier geweest dan nu, ze kleedde zich ook beter en had meer figuur. En
toen waren de mannen brutaal geweest. - Gerard? - Zij zelf had van Gerard gehouden
- waarom juist van hem, dat wist ze niet - maar eigenlijk was hij toch als de anderen.
Een beetje kinderlijker en oprechter misschien in zijn verliefdheid en begeerte. - Nu
was ze afgetakeld en ontmoette een man, die haar met eerbied behandelde - nu kon
het haar eigenlijk niet meer schelen - het kwam te laat - ze had toch eenmaal met
haar leven afgerekend. - De zon glinsterde in haar tranen. - Er was immers geen goed
meer te doen aan haar - hij had haar maar moeten beet pakken en zoenen. - Maar ze
stond even stil en veegde de tranen weg. Och God nee, dat kon ze toch ook niet meer
verdragen. Ze keek naar den weg, die vóór haar lag. Daar, even verder, begon de
mooie laan, waar zij niet mocht loopen. Ze tuurde er graag in. De boomen waren er
hoog en heel recht en er groeide gras op den grond, sappig groen gras. Ze had wel
gehoord, als je die laan uitliep, kwam je aan een klein vijvertje. Maar dat alles hoorde
aan de oude gravin. De dorpelingen hadden een wandelkaart; 's Zondags liepen er
jonge paartjes te vrijen. Haar aanvraag om zoo'n kaart was geweigerd. - Nu liep ze
toch verder, en sloeg de laan in. Het was er heel stil; wie zou haar betrappen, een
morgen in de week? Zou de oude gravin bang zijn voor haar? Er kwamen wel eens
logé's op het landgoed, die brachten honden mee en geweren, om te jagen. Haar te
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jagen, als zij daar nu liep, zoo'n lichte vrouw, wie weet. - Ze glimlachte - wees maar
niet bang, ouwe gravin, ik ben geen heel begeerlijk wild meer. Ja, de mannen gaan
me immers met eerbied behandelen - vraag maar aan den dokter en - aan den
stationchef. Waarachtig, die ook, en dat had haar toch wél altijd goed gedaan.
Onwillekeurig hief ze haar gezicht op en keek
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naar de hooge toppen van de beuken. Die bewogen, heel even, in den wind. Ze hoorde
den wind niet - en de zon scheen warm. Weer veegde ze langs haar oogen en over
haar gezicht. Ze had plotseling zoo'n mild gevoel in haar borst, van dankbaarheid
om wat goeds, wat moois, dat haar gebeurd was. Ze schudde haar hoofd. Nee, het
was toch nog niet te laat voor het goede. Ze zou nog lang leven - ze zou Tom zien
opgroeien tot een man, ze zou Tom's liefde hebben. Ze wilde een goede moeder voor
hem zijn - die had iedere jongen noodig, en Stans kon niet meetellen. Stans wàs ook
de moeder niet, maar zij, zij. Als ze voor zich zelf de koele eerbied van de menschen
niet meer begeerde, dan toch wel om haar jongen. Hij zou een fatsoenlijke moeder
hebben. De mannen namen dan hun hoed voor haar af en hun oogen lonkten niet. Ze
deden haar uitgeleide totaan de deur en zeiden buigend: dag mevrouw, dank u voor
uw bezoek. En dan, eens, kwam Tom bij haar met een meisje, dat haar ‘moeder’
noemde, een beetje aarzelend eerst en alleen uit liefde voor Tom? Maar zij zou het
haar hart geven, dadelijk. Een dochter te hebben, God. Een dochter zou eigenlijk de
eerste vrouw zijn in haar leven. Haar moeder had ze niet gekend; vriendinnetjes
verwisselde ze al te gauw voor vriendjes; de meid, die haar vader's huishouding deed,
werd nooit meer dan ‘de meid’ voor haar. Toen, mannen: - Henri en Paul en - nou
ja - Eindelijk haar verloving met Gerard. Zijn eenige zuster had zich gehaast hem in
te lichten, te waarschuwen, en toen Gerard toch doorzette, zei ze hem de zusterlijke
vriendschap op. Ze hadden er nooit veel over gesproken samen, maar later had ze
gemerkt, dat hij nogal eens aan Tine dacht. - Die herinneringen uit je kindsheid laten
je nooit heelemaal los, kon hij soms zeggen, en heimelijk glimlachen, pratend in zich
zelf. Ze wou niet vragen. Door háár was hij van Tine vervreemd, en ze meende altijd,
dat je zulke dingen moest laten rusten. Als ze eens een poging had gedaan - dacht
ze nu - alleen een poging - om hen te verzoenen? Gek, dat was nooit eerder bij haar
opgekomen. Niet dat het hinderde. Want ze zou zooiets niet hebben gedurfd. Zij
tegenover Tine - een brief schrijven of zoo? - Gut, dat zou toch te dwaas zijn geweest,
zij. - Tine is een heel knappe vrouw. - Ze herinnerde zich zoo goed hoe Gerard dat
gezegd had. En zij antwoordde luchtig: blond zeker? want dat vroeg ze dikwijls, als
een man een andere vrouw prees, wel wetend hoe mooi haar eigen donkere haren
waren. Maar hij had spottend gelachen. Kind, ik bedoel knap van verstand, geleerd
- bestaat dat niet voor jou? - Ze had niets meer gezegd. Of Tine nu wel weer bij hem
aan huis kwam? Ze kon er Tom naar vragen natuurlijk. Misschien hield Tom van
zijn nieuwe tante, was hij blij als hij haar zag. - Tine, zei ze half luid, als om zich te
wennen aan dien naam. Wie weet, zou zij per slot niet best met Tine hebben kunnen
opschieten, heel best, ondanks die knapheid. - Kom, dacht ze, wat een overwegingen;
hoe was ze op dat alles gekomen? Aan een vrouw had ze gedacht, waarmee ze
bevriend zou zijn. Tom's meisje misschien, maar dat zou nog zoo lang duren, nog
wel tien jaar, en misschien was ze dood voor dien tijd. Nee, het moest nu liever gauw
komen. Vriendschap - vroeger hield ze niet van dat woord - ze haalde er lachend
haar schouders voor op. Vriendschap was iets uit een sprookje; de arme
molenaarszoon had een vriend, dat was zijn poes. Maar in het werkelijke leven,
tusschen menschen, kwam het daar wel voor? - Ze stond nu aan 't eind van de
beukenlaan, waar hij zich in smalle graswegjes splitste. Rechtdoor liep ze, daar
groeide hoog fluitekruid aan weerszijden tusschen het struikgewas. Als kleine jongen
had Tom een liedje geleerd op school:
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Wit, wit staat het fluitekruid,
De zangers zijn vol gloed.
Dat zong hij zoo lief, hoewel hij maar een schraal stemmetje had. En hij vroeg haar:
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Wat is dat eigenlijk: de zangers zijn vol gloed? - Heb je dat op school dan niet geleerd?
- Nee moes, heusch niet. - Maar je weet toch wel wat een zanger is. - Een vogeltje,
hè? - Ja, had ze gezegd, de vogels zingen immers in de lente. - Daarmee was hij
gelukkig tevreden geweest. Hoe kon je zulke dingen nou ook uitleggen aan een kind
- of je moest al zoo knap zijn als Tine. - Ze wilde hier toch ook eens met Tom heen,
dit zelfde aardige paadje; het was hier zoo stil, je hoorde of zag geen mensch. Als
de ouwe gravin wou wandelen, kon ze dat genoeg doen, zonder háár nu juist tegen
het lijf te loopen. Het paadje liep uit op den kleinen vijver, waarover ze de dorpelingen
had hooren spreken. Ze stond ineens aan het water. Heerlijk koel is het hier, dacht
ze, en schaduwrijk, een herademing na dat zonnige pad. Ze zou een beetje gaan zitten
en rusten. Om den vijver heen stonden enkele hooge boomen temidden van jong
gewas. In het donkere water dreef een eilandje, dicht begroeid met rhododendrons;
die bloeiden nog niet, maar hun lange, gave bladeren glommen. Ze ging in het gras
zitten, waarin heel kleine, witte bloemetjes bloeiden. Zoo, zei ze, jullie zijn zoo klein,
dat ik je niet kon zien toen ik rechtop stond. Kleine sterretjes, hoeveel zijn er wel?
Honderd, of duizend? - Ze zag ook bloemen op het water drijven, een heel bedje,
helder goudgeel. Dikwijls voelde ze een groote verwondering bij het zien van zooveel
bloemen, denkende: waarom bestaat dat allemaal, terwijl toch haast niemand er naar
kijkt of er nut van heeft. Dan dwong ze zich zelf, daar niet verder over te peinzen,
want het gaf een leeg, duizelig gevoel in haar hoofd, net als de gedachte aan alle
menschen op deze wereld en alle sterren aan den hemel. De sterren waren er natuurlijk
overdag ook, maar als je ze dan zou kunnen zien, zei Tom, zouden het andere zijn
dan 's nachts. Kijk - zulke dingen. - Een kind vroeg bij alles: waarom - en de groote
menschen wisten geen antwoord.
Haar voeten strekte ze uit naar het water; even, heel voorzichtig, maakte ze de
puntjes van haar schoenen nat. Heerlijk zou het zijn, heelemaal in het water te kunnen
gaan liggen, maar ze trok haar voeten gauw terug. Ze zou het natuurlijk niet doen.
Ze hield niets van koud water. Het was alleen prettig om te denken. Eens, met Gerard,
had ze gebaad, ver weg op de hei. Gerard wilde het. Hij danste rond van plezier. Nu
spelen we, dat we Adam en Eva zijn, had hij gezegd. Ze kon nog een beetje rillen
als ze er aan dacht. Hu, zoo akelig, naakt buiten te loopen, heelemaal buiten en
heelemaal naakt. En toen dat gladde, stille water. Bijna had ze gehuild. Maar daarna
het heerlijke gevoel van veiligheid, toen ze eindelijk weer was aangekleed. Het was
niet goed van haar, zei Gerard, zich zoo te schamen over haar naaktheid. Andere
vrouwen deden dat niet. Fatsoenlijke vrouwen, had hij bedoeld. Maar hij zoende en
liefkoosde haar onderwijl, heel heftig Ze kon het niet helpen. Ze geloofde ook wel,
dat het niet goed was. - Ze voelde zich erg moe ineens, en ging languit liggen, met
dichte oogen. Tusschen haar wimpers drongen een paar tranen, ze huilde wel meer
- van moeheid. Als ze hier nu met Tom zat, zou ze niet huilen en ook niet denken
aan al zulke dingen van lang geleden. - Wanneer zou het toch in haar zijn gekomen,
dat droevige? Als meisje ook huilde ze soms zoo maar, plotseling. Ze was er zeker
mee geboren. Maar ze had het niet van haar vader geerfd, want die lachte altijd.
Hoewel, hij lachte niet vroolijk. Dat was nu weer een van die dingen, net als de
sterren - och, je kon het niet begrijpen, en je werd er duizelig van. Als haar moeder
eens niet zoo gauw was gestorven - dan zou die haar hebben opgevoed - zou ze dan
heel anders zijn geworden? Nee hoor, gaf ze zich zelf ten antwoord - geloof dat maar
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niet. Dus deed het er voor Tom ook niets toe, dat Stans nou zijn moeder was, in haar
plaats? Dan kon ze ook wel tegen hem liegen, alles
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wat Gerard maar wilde. - En zou ze nu eens op houden met zoo te zeuren? De tranen
drupten tusschen haar dichte oogleden door. Had ze toch den dokter maar om raad
gevraagd. Stil, ze zou straks terug gaan en hem alles vertellen. Zou hij haar dan
troosten? Met lieve woorden? - Ze ging zich dat indenken. Hij streelde haar handen
en keek heel meewarig - hij wist niet zoo onmiddellijk wat hij zeggen moest. Och,
mevrouw, ik weet het haast niet. - Misschien was het toch beter geweest als u niet
had toegestemd in de scheiding, op die voorwaarden. Het was wel mooi van u, uw
man te willen helpen - maar, heeft u uw zoon daar nu niet aan opgeofferd? Die zal
zijn moeder missen. - God, moest dat een troost heeten, te hooren dat ze toch eigenlijk
alles verkeerd had gedaan? Tom had opgeofferd, door hem maar te laten, bij Gerard
en Stans. Wist ze veel goeds van Stans? Zou Stans haar jongen lief hebben? Als ze
zelf eens een kind kreeg, dan zou ze misschien gaan begrijpen, hoe je van een kind
moest houden. Maar - lief hebben was niet genoeg. Ze had makkelijk praten, maar
als Tom bij háár woonde, moest ze hem opvoeden, en haar heele leven daarnaar
inrichten. En dat kon zij toch evenmin als Stans. Wat zou de dokter daartegen kunnen
zeggen? - Dat ze meer vertrouwen in zich zelf moest hebben of zoo. Vertrouwen denken: kom, ik ben nog zoo kwaad niet. - Ik heb toch lief gehad, lief gehad. - Wel
was liefde het eenige op deze wereld. Maar een vrouw als zij kon niet anders dan
heel onvolmaakt beminnen. O God, zelfvertrouwen moest wel een groot ding zijn.
Misschien dat ze het toch eens zou bereiken, al leek ze er nu ook zoo ver van af. Ze stond op en wandelde langzaam terug, en aarzelde wel even bij het hek van dokter's
tuin, maar liep er toch voorbij.
En in de dagen, die volgden, glimlachte ze, als ze zich weer iets herinnerde van
haar bezoek bij den dokter. Het gaf zoo'n goed en veilig gevoel, te denken, dat hij
dicht bij haar woonde. Natuurlijk was ze niet op den terugweg weer zijn huis binnen
gegaan; maar was het niet bijna een geluk, het huis van zoo een goed mensch voorbij
te moeten loopen?

V.
De beide ramen naar den tuin stonden open en de musschen vlogen sjilpend tot op
de vensterbank. De zomer was overal.
Lucie gaf haar keuken een goede beurt; ze had de matten opgenomen en dweilde
den grond. Wat een geluk, dacht ze, dat ik geen steenen keukenvloer heb, want dan
zou ik hier niet kunnen huizen, 's winters. En goed in de verf was alles nog. Nu de
zinken plaat onder het fornuis, die gaf altijd de zwartste dweil. Ze kletste de natte
doek erop neer; vooruit maar, geen talmen. Straks zou alles schoon zijn en dan zette
ze een kopje koffie; water koken op het petroleumstel - niet dadelijk weer vuilen
boel maken met het fornuis natuurlijk. Ze keek naar haar handen, nu ze de dweil
uitwrong boven den emmer. Vroeger had ze mooie handen gehad; - nou, ze waren
nog niet leelijk, dat viel juist op, als ze zoo'n smerig werkje er mee deed. Vroeger lang geleden - had ze eens zelf haar kamer gedaan, om, wie was het geweest dien ze
verwachtte, Paul of - nee, ze meende wel Paul - om Paul te plezieren. Ze had hem
hartstochtelijk aanbeden - en heel slaafs ook. - Enfin - hij kwam in den laten namiddag
en begon met haar hand te kussen. Toen lachte ze en zei: raad eens wat ik vanmorgen
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met die hand heb gedaan? - Ik houd niet van raden, zei hij. - Het kleed geschuierd
en de stoelen gewreven en - Waarom in 's hemelsnaam? - Hij was erg ontstemd
geweest. - Hoor eens, ik heb verondersteld natuurlijk - en zwijgend, niet waar? - dat
deze kamer wordt onderhouden, maar begin jij alsjeblieft niet met dergelijke
burgerlijke grappen. - Zijn uitval zou haar niet zoo gehinderd hebben, als zij zelf
niet, onwetend, dien zoo vroolijk had uitgelokt. - Hij ging
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op den divan zitten en voorzichtig begon ze haar hand door zijn haar te halen, streelend
even, maar nauwelijks nog durvend. Totdat hij ernstig die zelfde hand nam, bekeek,
en weer zoende. - Nu hief ze haar gezicht op - wat was het mooi groen en licht daar
buiten, in tegenstelling tot de grauwe schemering van de kamer, waarin ze zich terug
gedacht had. Zoo helder en blij, alsof - ja, alsof er geen zonde was op de wereld. Ze
ging voort met haar werk; zie zoo, de planken glommen van vocht. Nu de ramen
lappen. Ze liep den tuin in met een emmertje schoon water en begon met den
buitenkant. Als ik nog eens rijk word - zei ze hardop - neem ik spiegelruiten. - Het
was wel dwaas, spiegelglas in keukenramen, maar zij zat in die keuken, en zou de
wereld altijd helderder zien. De notaris had spiegelruiten - de dokter niet eens. Ze
keek naar binnen door het druipende glas. Dáár had de dokter gisteren gezeten, aan
de tafel in de ouwe leunstoel. Hij bracht haar twee brieven: één van zijn collega in
Rotterdam, die bedankte voor het geld, en één van den directeur van zoo'n
vacantie-kolonie, die verklaarde het geld te hebben ontvangen, en óók bedankte. Hij,
de dokter, had rondgekeken en gezegd: wat een gezellige kamer heeft u. 't Was of
hij tegen alles goedkeurend knikte - het witte, gepijpte schoorsteenvalletje, de kleurige
borden en kommetjes daarboven, de bloemen op de rechtbank, haar naaiwerk op het
kleine tafeltje. En hij nam het boek op, dat onder zijn bereik lag. - Jane Eyre, de wees
van Lowood, - bent u dat aan 't lezen? - Ja dokter. - Kunt u er wel van slapen 's nachts
- het is zoo'n griezelige geschiedenis. - Ik vind het mooi. - En toen had ze hem
gevraagd of daar nu niets aan te doen zou zijn, dat een man getrouwd moest blijven
heeten, als zijn vrouw ongeneeslijk krankzinnig was.
- Wat zou u willen doen? - Zoo'n vrouw laten opnemen in een gesticht en de man
met een ander laten trouwen, als hij dat wil.En als die eerste vrouw dan toch eens beter werd?
Dan moest hij in godsnaam maar met twee vrouwen getrouwd zijn, dat is niet zoo
erg als - als met geen één? - Als zoo vreeselijk verlangen naar één, en die niet te
mogen hebben, en heimelijk misschien toch te hebben- U houdt niet van het heimelijke.
- Neen, het is verkeerd voor de menschen.
- Maar er zijn toch wel veel heimelijk-mooie gedachten, die niet uitgesproken
kunnen worden zonder te verbleeken. - O ja, - had ze gezegd - en hij was over andere
dingen gaan praten. Zoo maar ineens begon hij over zijn dochtertjes - ze had hem er
niet naar gevraagd - en over zichzelf. Het was erg prettig als iemand vertrouwelijk
sprak over zich zelf, zonder eerst den ander te hebben uitgehoord. Dikwijls had ze
het andersom ervaren; zij moest vertellen, en de man luisterde, zoo'n beetje - vertelde
nooit iets terug. - Nu dacht ze aan het mooie dat ook heimelijk kon zijn. Geheime
liefde bijvoorbeeld? - onuitgesproken. In sommige boeken hadden de menschen
elkaar lief en kwamen het nooit van elkaar te weten. Er was dan ergens een
misverstand en ze zwegen maar altijd. Of ze waren te trotsch om het te zeggen. - Zij
kon daar niet tegen. Echte liefde verbleekte nooit; liefde was geen liefde als ze zich
dwars liet zitten door trots, of door een vergissing. Zij hield van de Majoorske uit
Gösta Berling, die uitriep: hij was een man, een heerlijk man! - veel jaren na zijn
dood. En toen werd ze verjaagd om die liefde. Zij zelf had aan Gerard gezegd, vóór
hij haar gevraagd had: ik houd van je, en later, toen ze alleen was, had ze het nog
een heeleboel keer uitgeschreewd: ik houd van je.
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De glazen blonken. Ze stofde de meubels af en ging bloemen plukken in den tuin.
Versche bloemen moesten er zijn in de schoone keuken. En eindelijk zou het kopje
koffie komen. Toen ze merkte geen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

121
koffie meer in huis te hebben, liep ze gauw naar den kruidenierswinkel.
Het stond er vol. Lucie zag het, nog voor ze er binnen ging. Zou ze teruggaan? Maar ze draaide den deurknop om, - ze wilde wel een beetje wachten -, en greep als
gewoonlijk naar het tinkelende belletje: het klepte anders zoo lang na. De huishoudster
van den notaris steunde haar oude buik tegen den toonbank en had het hoogste woord.
Even onderbrak ze zich, toen ze Lucie zag. - ‘Dag juffrouw’. - ‘Goedenmorgen; dag
juffrouw.’
‘Mensch, het is al middag; maar u bent misschien pas uit uw bed?’ Lucie
glimlachte. Ze wist wel, de huishoudster van den notaris had wat tegen haar. Misschien
om het weer in het reine te brengen tegenover de dorpelingen, dat haar mijnheer nou ja -.
‘Het mag dan middag zijn,’ zei ze luchtig, ‘maar ik heb ook mijn keuken alweer
heelemaal aan kant. Komt u straks eens mee? - hij blinkt.’
‘Gut, ik geloof u wel. Toch altijd jammer voor u, dat uw keuken niet aan den weg
ligt.’
‘Och, nou heb ik geen bekijk.’
‘We wonen op een dorp - niemand heeft hier bekijk.’
‘Behalve juffrouw Baks; gelukkig maar, hè? - Ze maakt haar uitstalling niet voor
niets.’ Het dienstmeisje van dominee, dat een paar zakken in haar hengselmand borg,
grinnikte. ‘Een uitstalkast hoort eenmaal bij een winkel,’ zei de huishoudster. Er
ontstond een algemeen gesprek. Lucie was op de bank gaan zitten en leunde, haar
beenen over elkaar geslagen, tegen den hoogen, rooden koffiemolen. Ze probeerde
de bank een eindje om te wippen, zooals kinderen doen op school, maar het lukte
haar niet, want de andere vrouwen zaten in elkaar gezakt en steunden hun handen
op hun knieën. Nu luisterde ze en keek onderwijl naar juffrouw Baks, die haar klanten
bediende. Het was een mooie vrouw, vond Lucie. Maar ze zag bleek, de laatste dagen.
Misschien zou ze weer zwanger zijn. Een jaar geleden, toen haar eerste kind was
geboren, had Lucie haar nogal eens opgezocht. Prachtig, zooals ze in het groote witte
bed had gelegen; donker blond, zijïg haar had ze, en zulke grappige oogleden, die
sterk gebogen waren. En dan het drinkend kindje, - dat heel kleine gezichtje,
verscholen haast tegen de moederborst. Maar de mooie jonge moeder bleef zoo koud;
ze had niet geschreeuwd bij de bevalling, en niet gelachen toen ze haar kindje zag,
zeiden de menschen. Het leek Lucie bijna een misdaad, niet te lachen tegen je eerste
kindje. Ze had het verhaal nooit recht geloofd. Zouden er heusch menschen zijn, die
niets voelden? Je kon dan ook niet van ze zeggen of ze gelukkig of ongelukkig waren
- goed of slecht. Heel goed toch niet - in ieder geval.
‘Juffrouw Baks, een half pond gemalen koffie alstublieft.’
‘Ook koekjes vandaag? - ik heb versche.’
‘Ja, de lekkerste koekjes die u heeft.’ De huishoudster talmde nog.
‘Krijgt u visite? Uw nieuwe buur misschien?’
‘Wie is dat?’
‘Wie is dat - moet u vragen.’
‘Gerrit Hamers, uit Amerika,’ zei juffrouw Baks effen.
‘Zoo - is hij al thuis, ik heb hem nog niet gezien.’
‘Hij is erg veranderd, zeggen de menschen.’
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‘De ouwe vrouw heeft er niet van kunnen slapen. Begint zoo'n jongen ook, met
twee dagen later thuis te komen dan hij gezegd heeft. Heeft hij nog niet geleerd op
zijn tijd te passen?’
‘Dat kan je niet zoo precies afmikken’, zei Lucie, ‘als je van zoo ver komt’.
‘Nou, goeienmiddag - neemt u het maar voor de mannen op.’
‘Die is weer in de contramine,’ zei juffrouw Baks, en woog de koekjes.
‘Ik vind het toch niet prettig, dat ze
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altijd zoo nijdassig is.’ - Maar de ander zweeg.
- Het was middag geworden. Juffrouw Hamers liep met haar zoon over het erf.
Ze had haar arm door den zijnen gestoken, ze dribbelde voort en praatte. Hij schuifelde
maar zoo wat, en verstond niet te best wat ze zei. Hij meende soms Engelsche klanken
te hooren. Maar als hij dan den zin der woorden wilde vatten, begreep hij zijn
vergissing, en dacht: ik ben immers in Holland, ik ben thuis, bij moeder.
Er waren twee bloemperkjes in den tuin; één met goudsbloemen en één met
druipende hartjes. Ze hadden er al wel tien maal omheen geloopen.
‘En kippen hebben we ook, Gert, vijf en één haan. Vader verzorgt ze; ik kan het
niet meer. Je moeder wordt oud; voor vader is het ook bezwaarlijk genoeg, maar hij
wil er niet van hooren, ze weg te doen. En we hebben de haag laten maken, er was
een gat in; zie je wel, dat het nou weer netjes is?’
‘Wie woont hier naast?’ vroeg hij.
‘Hier naast?’ Ze begreep, dat ze liever niet over de heg had moeten beginnen.
‘Een - ne - een juffrouw, uit de stad.’
‘Alleen?’
‘Ja - Kijk nou Gert, aan den anderen kant van den tuin.’ Ze troonde hem mee.
‘Een zonderling huis is het. Het stond zeker nog niet, toen ik weg ging.’
‘Nee. Kort daarna is het door een schilder gezet.’
‘Schildert die juffrouw uit de stad ook?’
Ze praatte ineens nog zachter en gaf zijn arm een duwtje. ‘Het is eigenlijk een
gescheiden vrouw, daarom moet je je vooral niet met haar bemoeien. Ze deugt niet
veel.’
‘Zoo - is ze nog jong?’
‘Ze ziet er wel jong uit, maar ze is al bijna veertig.’
‘Zoo -’ zei hij nog eens, en dacht: Och kom, een vrouw die niet deugt zou op dit
stille dorp wonen, in een huis dat je van den wegkant nauwelijks ziet? En hij was
nieuwsgierig naar haar. - Ze gingen naar binnen. In de kleine kamer keek hij een
paar maal om zich heen, trok de poes naar zich toe en liet het dier plotseling weer
weg springen. Moeder zette de koffie; vader las iets voor uit het kerkeblaadje, heel
langzaam. Hij stond op en liep met groote stappen tot achter in den tuin. De heg was
daar laag, hij kon er gemakkelijk overheen kijken. Hij zag nu den geheelen gevel
van het zonderlinge huis. Het schuine, strooien dak hing een eindje over de muren
heen; de ramen waren laag en tot dicht op den grond. Vóór het huis, bij het verste
raam, zag hij een vrouw zitten naaien; op een tafeltje naast haar lag wat linnengoed.
Hij zag weer hoe rijk en forsch de kleuren in Holland waren, zooals hij ze voor het
eerst terug had gezien, toen hij vanuit de open zee het land in voer. Een grijs dak,
een verweerde roodsteenen muur, een vrouw in een witte blouse, en daarvoor het
groen van een simpel grasveldje, een bleekje. Wát een groen. En voor 't eerst voelde
hij weer lust, een schilderijtje te maken, zooals hij vroeger graag deed. Een mooi
stukje hout halen bij den timmerman, en dan de verf er maar op. Zou hij het nog een
beetje kunnen? Hij had het al die jaren, dat hij weg was geweest, niet geprobeerd. Hij klom op het schuurtje naast het kippenhok en haalde potlood en papier uit zijn
zak. Morgen ga ik naar de stad om een verfdoos te koopen, dacht hij, en toen hij
opkeek van zijn papier en daarna aarzelend een lijntje trok, toen voelde hij zich weer
een klein beetje gelukkig sinds - o, sinds langen tijd. Vier dagen was hij nu thuis, en
hij had alles aan zijn oudjes verteld wat hij hun kón vertellen, en precies dat zelfde
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aan alle vroegere kennissen. Liefst was hij toen weer weggegaan, maar hij wist niet
waarheen, en hij dorst niets opperen. De menschen vonden hem veranderd; hij was
stil geworden, zeiden ze. Och, als je zoo lang alleen, in een vreemd land had gewoond
- Natuurlijk kende hij de taal goed en had hij er vrienden gevonden -
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zelfs bijna: een vrouw. Bijna - 't was of hij toch altijd had gevoeld: ik moet hier niet
trouwen en me voorgoed vestigen - het zal nooit mijn land worden. Ja, dacht hij, dat
is het gekke, ik hield nooit van Holland - Nou ben ik terug, en ik houd ook niet van
Amerika. Hij had daar niet veel achter gelaten, en hier weinig terug gevonden. Zijn
oudjes, meer niet. - Maar hij zag hoe dat grappige huis daar te voorschijn kwam op
zijn papier, en het gaf hem een kleine voldoening. Stil, de juffrouw moest niet
wegloopen. Maar ze bukte alleen, ze had zeker haar vingerhoed laten vallen - dat
deden vrouwen altijd - en ging toen weer zitten. - Ik ben juist aan je toe, juffrouw,
prevelde hij. En, terwijl hij telkens van zijn papier opkeek naar haar, dacht hij aan
het meisje, dat hij haast getrouwd had. Lise heette ze, en altijd zat ze te naaien als
hij kwam. Maar ze bukte anders naar haar gevallen vingerhoed dan deze vrouw deed.
Als hij even met haar wandelde - het dorp om, meer niet - dan klaagde ze over haar
stijven rug van 't zitten, en als ze weer in haar hoekje zat met de voeten op de hooge
stoof, dan had ze zulke zware beenen van het loopen. Ze werkte maar, - ze kon
heelemaal niet anders dan werken. The dickens, dat was op den duur niet om uit te
houden. Hij hield ook niet van leegloopen - had hij er na deze vier dagen thuis niet
al schoon genoeg van? - alsjeblieft. Maar zij was zoo - hoe moest hij het zeggen - ze
had niets geen durf en geen fleurigheid in zich - och god, en als hij dan weer dacht
aan die vrouwen op het schip. Fijne vrouwen. Hij liep tot aan het eerste klasse dek
om ze te zien. Daar lagen ze in hun luie stoelen of leunden tegen de railing en hadden
altijd wat te lachen. Het was wel geen vergelijk, zie je, Lise, de dochter van een
kleinen boer, of die rijke Amerikaansche juffies. Maar deze juffrouw hier zat ook te
naaien, in een klein Hollandsch tuintje, en toch leek ze meer op de meisjes aan boord
dan op Lise. Deze had ook van dat springende haar - zóó -; hij veegde even met zijn
pink over een paar potloodkrabbels op het papier; zóó leek het wel een beetje. Jammer,
dat er nog geen kleur op zat - heel donker, dat haar, - en dan al het groen. Ja, het
groen was het mooiste van Holland. Maar hij hield meer van lichte haren dan van
donkere. En Lise? - nou ja, dat kon je geen kleur noemen. Met een ruk schoof hij
wat hooger op tegen het schuine dak van het schuurtje. Natuuurlijk, dat was het
ongelukkige, Lise had geen kleur, heelemaal geen kleur, nergens; haar wangen niet
- haar oogen - fletsblauw, was dat een kleur? - En vrouwenhaar moest golven, of
tenminste kunnen waaien in den wind. Al die vrouwen aan boord hadden wuivend
haar, en je mocht nooit de halen van den kam er meer in kunnen zien. Dat zag je bij
Lise altijd. ‘Ben je weer aan 't kammen geweest?’ vroeg hij eens. ‘Natuurlijk,
vanmorgen.’ Ze zei ook liefst geen woord te veel. - Maar dat alles had hem dáár niet
zoo gehinderd. Amerika was eenmaal het land van hard werken, - je hadt niet veel
tijd om over je meisje te philosopheeren. Je ging aan het eind van den dag naar haar
toe, en als zij dan nog zat te naaien op de bank, nou goed, dan ging je naast haar
zitten. En je was ook wel eens moe - te duivel, je strekte je uit op de bank en legde
je hoofd tegen haar dij. Lise was nog de slechtste niet geweest, trouwens. Ze verstelde
altijd zijn kleeren, - en ze vroeg nooit wanneer ze zouden trouwen. Dat was allemaal
goed, voor zoo lang je in dat land moest wezen en werken. Maar zoodra je aan boord
was en de zee invoer, - nou, dan ging je over al die dingen anders denken. Nog geen
één keer had hij Lise geschreven - hij kon het niet. 't Was wel gemeen, haar maar te
laten zitten, zonder een woord. Maar het gekke was, dat hij zich toch eigenlijk niet
schuldig voelde. Als ik het nou met opzet had gedaan, dacht hij, - maar ik ben altijd
van plan geweest haar te schrijven, alleen - ik kan het niet hel-
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pen - het kwam er nooit toe. Doordat hij ook die mooie vrouwen had gezien. Eén
meisje was er, met rossig blond haar en bruine oogen. Ze deed allerlei spelletjes op
het dek. En soms hield ze wedstrijd in hardloopen, met de mannen. De mannen liepen
misschien wat harder, maar zij was vlugger in 't zwenken; ineens - om - het lange
losse haar wapperde, en je hoorde haar rokken ruischen. - Hij teekende verder. Dáár,
die oude pereboom, en het perkje met viooltjes er onder. Mooi diep paars waren die
dingen. Ja, morgen een verfdoos koopen. Zoo'n klein veegje van paars - zwart was
het nu bijna in den vallenden avond. Hij wilde wel, dat die juffrouw eens wat
dichterbij kwam. Dat hij een praatje met haar kon maken. Een gescheiden vrouw,
had moeder gezegd, maar ze zag er erg fatsoenlijk uit. Kijk, hun witte poes was in
haar tuin gekropen, en zat midden op het bleekje. Misschien zou ze hem nu weg gaan
jagen. - Ze stond op en nam het dier in haar arm. Dat witte vachtje stak bijna niet af
tegen haar blouse, - en ze streelde zijn kop. - Hij liet zich van het schuurtje glijden,
en stond bij de heg te wachten.
‘Geef mij Witje maar, juffrouw.’
‘O, alstublieft.’ Maar het dikke dier sprong geruischloos op den grond, en bleef
daar naar haar zitten kijken. Hij keek ook naar haar, met een blije schittering in zijn
oogen.
‘Bent u de zoon uit Amerika?’
‘Ja.’
‘Welkom in het land.’
Hij glimlachte breed. ‘Nou ben ik uw buur.’
‘Ja, - heeft u me al uitgeteekend? - laat me eens kijken.’
‘Het is maar het huis, en u zit er voor te naaien.’ Ze deden alletwee nog een stap
dichter naar de heg toe en ze nam het papier van hem over.
‘Wat mooi, hoe kan u dat? het lijkt allemaal erg goed. Bent u teekenaar van uw
vak?’ Haar eerlijke waardeering deed hem goed.
‘Nee, in Amerika was ik koeienmelker.’
‘Maar u teekent toch erg mooi; dat zou ik zoo graag ook kennen. Als je zoo iets
hebt, dan - e -’ ze wilde zeggen: dan is het je altijd tot troost, maar maakte er gauw
van: ‘dan hoef je je nooit te vervelen, hè?’
‘Dat weet ik niet; - ik kan ook schilderen; schilderen doe ik nog veel liever - met
verf.’
‘Met echte olieverf?’
‘Ja - waterverf heb ik ook wel gedaan, maar dat heeft niet zulke mooie kleuren.’
‘O.’ - Ze keek naar hem op. Hij was een forsche, gebruinde man, met een goedig,
jongensachtig gezicht.
‘Als u dat papiertje wilt houden?’
‘Heel graag - ik ben nog nooit eerder uitgeteekend, ik zal het aan mijn zoontje
laten kijken.’ - Hij dacht er plotseling weer aan, dat ze getrouwd was geweest.
‘Heeft u een boel kinderen?’
‘Nee, maar één jongen. Als ik er meer had, nou....’ - ze liet de hand, waarin ze het
teekeningetje hield, slap langs haar lijf hangen. Het gaf haar een plotselinge pijn te
denken: als ik meer kinderen had gehad, zou ik me niet het huis uit hebben laten
jagen, om Stans. Maar nu, Tom alleen, dien had ze maar opgeofferd. Ze voelde den
mooien, stillen zomeravond rondom zich, ze zag haar tuin liggen. Dat alles, die rust,
had ze gekocht door Tom te geven. Meer kinderen, een boel kinderen - 't was of ze
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hun stemmen hoorde, of ze hen door elkaar zag loopen, spelend en zingend. Tom
zou wel stil op zijn kamertje zitten en zijn huiswerk maken, Tom had het eenzaam.
Haar lieve jongen - er was niemand, die zich met hem bemoeide. Misschien huilde
hij wel eens een beetje, 's avonds, als het donker werd, als hij naar bed ging, zonder
een nachtzoen van zijn moeder. - Ze voelde de tranen zich naar haar oogen dringen,
en aarzelde of ze nu ineens weg kon gaan, of nog iets zeggen moest tegen dien
nieuwen buur. Maar hij zag iets van haar verlegenheid.
‘Dag, juffrouw,’ zei hij, ‘wel te rusten,’
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en liep met groote stappen weg. Lucie zuchtte vrij uit. Och, hij was een goede jongen,
maar hij moest niet van die dingen vragen, die haar deden denken aan Tom, en aan
alles wat ze had moeten opgeven. Er waren meer van die menschen, die altijd te veel
vroegen, en op zoo'n onschuldige manier, - ze wisten het zelf niet. Natuurlijk moest
ieder mensch veel laten schieten in zijn leven; ja, het was werkelijk of het je handen
ontschoot. Zij had niet meer verdriet dan anderen, och nee; ze voelde zich ook immers
dikwijls gelukkig. Maar iets van weemoed bleef er altijd, als dat eenmaal in je gevaren
was. En je werd er mee geboren, je kon er zelf ook al niets tegen doen; - nee, niets.
Ze borg haar naaiwerk op en zette het tafeltje terug in de keuken. De avond viel,
ze kon het teekeningetje niet eens meer onderscheiden. Tom hield wel van teekenen;
ze zou hem verf cadeau geven, olieverf, die had mooie kleuren. De jongen moest
maar eens gauw weer komen, ze zou het hem zeggen. Hoor, daar sjirpte die krekel
weer; en nu was het stil, erg stil en vredig. Een zomeravond - er waren veel menschen,
die daar van hielden. Zij hield er ook wel van, maar ze moest soms denken aan
vreemde dingen, aan den dood bijvoorbeeld. 't Was of die woorden alleen al prettig
waren: dood gaan, - dood. Ze mocht het niet wenschen - om Tom. Of zou ze haar
éénen jongen weer willen opofferen, om die groote rust van den dood? Neen, haar
arme jongen - Ze zou de lamp opsteken en hem een brief schrijven, een vroolijken,
gezelligen brief. Ze had hem dikwijls niet veel te vertellen - er gebeurde zoo weinig
op een dorp. Dan praatte ze maar over vroeger, of over de toekomst, die was er
immers ook nog, - tenminste, als ze nu niet meer aan den dood wou denken, en dat
wou ze niet. Het leven; - Tom was nog zoo jong, veertien jaar pas. Er zou misschien
nog iets goeds van hem worden, als Stans - Daar had je het weer, altijd draaide ze
terug op Stans. Ze legde haar hoofd in haar armen. God, zei ze, ik kan het ook haast
niet meer verdragen, dat hij bij die vrouw moet wonen. Het is mijn eigen schuld - ik
weet het wel, ik mag er voor gestraft wezen, maar laat dan mijn jongen er niet aan
ten gronde gaan. - Ze huilde zachtjes, maar hief haar hoofd gauw weer op en keek
in den donkeren tuin. De krekels sjirpten niet meer, het was bijna nacht. Ze moest
maar gaan slapen en morgen schrijven; nu werd het toch geen vroolijke brief meer.
Geen lamp zou ze opsteken, ze was wel aan het donker gewend. Maar ze tuurde nog
lang in den nacht.
(Wordt vorvolgd)

Het laatste bezoek,
door Heleen Wichard
Each life unfulfilled, you see....
This could but have happened once
And we missed it - lost it for ever.
R. BROWNING.
Een zomerschen Septembermiddag stond Juffrouw Lize bij 't rozenperk in haar tuin,
en knipte met voorzichtige hand de dorre rozen weg, en enkele verschrompelde
blaadjes. Toen ze 't laatste struikje had nagezien, en ook daarvan de verdroogde
bloemen in haar mandje had verzameld, plukte ze nog eenige pas ontloken witte
knoppen, die tot een weelde van golvende pracht zouden uitgroeien. Deze wilde ze
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in huis brengen, maar, vóór ze binnenging door de geopende serredeuren, zag ze nog
even rond in den zonnigen tuin, over de lichte weilanden in 't verschiet. Het was een
zonnefeest van uitbundige vreugde in den zijïg-glanzenden, blauwen hemel. Diep
ademhalend stond Juf-
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frouw Lize daar, met een weerglans van den zonneschijn blij lichtend op haar gezicht,
en 't hart groot in ontroering. De tuin lag loom in de warmte van den namiddag.
Opeens groefde een rimpel haar voorhoofd, en haar oogen keken vorschend, met
angstvolle opmerkzaamheid, in 't rond. Eigenlijk scheen deze zonnige dag als alle
lichte zomerdagen, en toch was 't haar of in den stoet der dagen, die met juichende
lichtzangen langs haar getogen waren, géén was als deze. Voor 't eerst bespeurde ze
de verandering, die onhoorbaar naderbij geslopen was. Voor 't eerst zag ze met huiver
't groen der boomen vaal; nog waren er luttele blaren gevallen, en toch was 't of ze
ijler waren, méér doorlieten 't goud der zonnestralen. Een dunne sluier omfloersde
hen; heel hoog en helder was de lucht boven hen - heel ver lag de horizon. 't Was of
de boomen in de transparante verte staarden - en zagen - en wisten....
Juffrouw Lize voelde ineens de Herfst gekomen met al de voorgevoelens van
wintersomberheid en al 't verlangen naar verdwenen zomerzon. De wisseling der
seizoenen leek haar ernstig en veelbeteekenend. Ze verwonderde zich er over, waarom
verandering voor 't menschelijk hart zoo weemoedig is, die onnaspeurbare
verandering, dat verglijden van dagen in nachten, van nachten in dagen, van getijden
in getijden.
‘Waarom trachten we altijd 't vlietende te grijpen, vast te houden, en zijn we
bedroefd om de leegheid onzer handen? ‘Ach, wij menschen kunnen niet vasthouden,’
zuchtte ze, ‘alles ontzinkt ons.’
Toen ging ze met stillen tred de zonniggouden serre binnen, en schikte de rozen
in een kristallen vaasje op haar werktafel. Haar slanke voorname gestalte in een
eenvoudig kleed was in harmonie met haar ernstige, smaakvolle omgeving. Haar
gelaat in ruste droeg de uitdrukking van trots; haar lippen lagen in sterke geslotenheid
opeen. Een wondere tegenstelling daarmee vormden de schuchterheid en de weemoed
in haar oogen. Als ze sprak, verbaasde men zich over de beweeglijkheid harer trekken;
om haar mond gleed dan telkens een zachte lach; soms trokken neus en lippen in
lichte spot; haar oogen waren vochtig-glanzend, of helblinkend als blijde zonnen, of
hielden achter een floers hun geheime diepten verborgen.
Juffrouw Lize woonde alleen in dit lage landhuis in dit zeer stille dorp, waar haar
ouders zich gevestigd hadden, toen haar vader zijn maatschappelijken arbeid
neerlegde. Juffrouw Lize was haar naam geworden bij de dorpelingen, om haar te
onderscheiden van haar zuster, en zoo was hij gebleven, nadat de zuster getrouwd
was. Haar familie-naam werd nagenoeg vergeten, toen de ouders gestorven waren,
en ook de broer 't dorp verlaten had. Als Juffrouw Lize bleef ze er gekend en geliefd
- de lange jaren door. Haar klare wijsheid doorzag de moeilijkheden der menschen,
en meer nog door meevoelend luisteren, dan door practische raad en daad verlichtte
ze de zorgenden. Haar oogen drongen dan met warmenden gloed diep in die van den
ander, en haar zin voor 't comische wees altijd de mengeling van leed en dwaasheid
in 't leven aan, zoodat haar tegenwoordigheid hulp bracht in menig lijden. Zoo was
ze tot velen gekomen - maar niemand was doorgedrongen tot háár ontoegankelijkheid.
Nadat Juffrouw Lize de rozen geschikt had, nam ze een boek ter hand, en ging
lezen; 't was een oud deeltje, dat ze daar bij zich had, ‘Entweder-Oder’, een werk
van Sören Kierkegaard, uit zijn eersten fel-lichtenden schrijverstijd. 't Was onlangs
onder haar aandacht gekomen bij 't schoonmaken van haar vaders boekerij, en nu
las ze daaruit de wrange schets: ‘Das Tagebuch eines Verführers’. Ze las tot eenige
woorden haar troffen; toen liet ze 't boek in den schoot zinken, en staarde over den

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

lichtenden tuin. En eenige malen herlas ze: ‘Sie muszte, da das Verhältnis nur in
üneigentlichem Sinne ein reales gewesen war, stets mit dem Zwei-
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fel kampfen, ob das ganze nicht eine Illusion gewesen war. Niemandem konnte sie
sich anvertrauen, - denn sie hatte ihnen ja nichts anzuvertrauen. Hat man geträumt,
so kann man andern seinen Traum erzählen, aber was sie zu erzählen hätte, war ja
kein Traum, es war bittre Wirklichkeit, und doch war es wieder nichts, so bald sie
sich vor einem andern aussprechen und dadurch ihr bekummertes Herz erleichtern
wollte.’
Nog eer ze de kracht had gevonden haar eigen gedachtengang te onderbreken, om
dien van 't boek weer te volgen, werd er aan de voordeur gescheld, en even later
kwam 't dienstmeisje binnen, met een kaartje in de hand. Verrast keek Juffrouw Lize
op, was er bezoek voor haar, bezoek nog wel, dat zich liet aandienen? Dat was een
gebeurtenis in 't eentonige dorpsleven. Met een snellen blik op 't kaartje las ze den
naam. 't Rood in haar wangen werd donker en verspreidde zich snel. ‘Laat Meneer
maar binnenkomen,’ zei ze. En terwijl Arisje terug liep om de boodschap over te
brengen, drukte Lize de handen tegen haar bonzende borst en kloppende slapen, en
streek met haastige vingers over 't haar en de japon. 't Boek, dat ze in de eerste
verwarring gesloten had, sloeg ze op een willekeurige bladzij weer open, maar juist
toen ze zich de houding van lezen wilde geven, werd de deur geopend. Door de
eetkamer zag ze haar bezoeker naderen; ze rees op uit haar stoel, en de linkerhand
steunend op de leuning, strekte ze de andere uit. Een vaste hand greep de hare, een
paar sterke oogen keken recht in de hare. ‘Lize’ - ‘Dag Bertie’, zei ze ongedwongen,
maar met een trilling diep in haar stem. Een glans van blijheid vloot over zijn gezicht.
‘Mijn oude huisnaampje, weet je nog?’
't Gesprek werd een afwisseling van kleine vraagzinnen en korte antwoorden, en
weer nieuwe vragen, en 't was blij tusschen hen, als 't weerzien tusschen oude
bekenden. Hoe lang dit duurde, wist Lize niet, maar 't was later in haar herinnering
aan een licht oogenblik, even licht en storeloos blij als de Septembermiddag toen
was. Wat er gesproken was, wist ze naderhand niet meer in bijzonderheden: er was
ook zoo veel. Hij vertelde van Indië, van zijn werk daar, van zijn reis, en dat alles
ging ongedwongen - zonder beklemming. Ze leefden enkel bij 't momenteele - dat
samen herinneren, en ze verheugden zich om den lach in elkaars oogen. Zonder pijn
ging dit spreken over de gebeurtenissen aan de oppervlakte des levens, in de vele
scheidingsjaren. Er waren in die oogenblikken geen andere gedachten in hen, zelfs
niet de verbazing, dat ze daar samen zaten in haar eenzame serre, die nu vol was van
hun lachend gepraat.
't Gesprek stokte even, terwijl ze thee schonk. 't Was toen, dat opeens 't verleden
scheen weg te vallen, en ze ontnuchterd 't heden voelden. Hij keek naar haar, terwijl
ze over 't blad gebogen de kopjes verschikte en met rustige bewegingen de trekpot
hanteerde. Toen voor 't eerst werd hij zich bewust van 't aantal jaren, dat over hen
gegaan was. Nu de neergeslagen leden de levendigheid harer donkere oogen verborgen
hielden, zag hij de sporen, die 't leven gelaten had, in een enkelen rimpel, een
verscherpten trek, een schaduw van moeheid op haar frissche, zonverbrand gezicht.
Zich zelf zag hij toen eveneens zitten, scherpbewust, als een man in den afgang
des levens, met 't merk van zware Indische dienstjaren op 't gezicht. Droefheid schoof
over de blijheid zijner ziel, als schaduw over een zonnig land. 't Werd stil in hem,
de lust tot spreken vloeide plotseling in hem weg, en 't opgewekte, spontane praten
van zoo even, leek hem nu zinloos en dwaas. Van haar gezicht wendde hij den blik
naar de eetkamer achter haar - daar waren nog de zelfde antiek-statige meubels, die
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hij zich van vroeger uit haar ouderlijk huis herinnerde. Ze was wel alleen achter
gebleven, peinsde hij, haar ouders gestorven, haar broer en zuster getrouwd. In Indië
had hij in groote lijnen haar leven gevolgd: hij wist
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wel, dat ze alleen buiten woonde, maar nu, tegenover haar gezeten, met de soezige
stilte van den Septembermiddag loom op hem rustend, realiseerde hij den gang van
haar leven, de gelijkheid der dagen in dit huis, de onbewogenheid van 't bestaan in
dit dorp, waar hoofdzakelijk boeren woonden, en weinigen van haar ontwikkeling.
't Leek wel, of ook haar gedachten van 't verleden gedwaald waren naar 't heden,
en of ze zich eerst nu rekenschap gegeven had van 't zonderlinge van zijn bezoek.
Zij reikte hem 't kopje thee, en toen hun oogen elkaar ontmoetten, kwam er verwarring
in de hare, en een onbehaaglijke tinteling in heel haar wezen.
Voor 't eerst dien middag zocht ze naar woorden, om de stilte te verslaan. ‘Was
je hier in de buurt?’ vroeg ze. Er kwam een vreemde gespannenheid tusschen hen,
toen hij even wachtte met antwoorden. En in dit zwijgen dacht 't haar, dat dit de
verboden vraag uit de sprookjes moest zijn: 't geluk was verbroken, de zwaanridder
moest weg.
Heel kort, afgebeten kwam toen zijn antwoord: ‘Nee, ik ben vanmorgen uit den
Haag gegaan.’
Zijn woorden klonken als kleine felle hamerslagen; hij richtte zich met een ruk
op, even gleden zijn oogen koel langs haar en zijn lippen klemden zich vast opeen.
Er duizelde een blijde ontroering door haar heen, bij de gedachte, dat hij mogelijk
op reis was gegaan, om haar te bezoeken. Tegelijk moest ze even lachen om zijn
barschen toon, hoe goed herinnerde zij zich dien - hij was nog dezelfde stugge,
teruggetrokken jongen van vroeger, die moeite had zijn gevoelens te toonen, en die
te eerlijk was, ze achter een leugen te verbergen. Ofschoon gesloten en
zelfgenoegzaam van natuur stond hij niet alleen en onbemind in 't leven, doordat hij
tegenover alle menschen vriendelijk en hulpvaardig was, en ook vol welwillende
geestigheid. Zoodra hij echter iemand ontmoette, dien hij als een bedreiging voor
zijn persoonlijke vrijheid gevoelde, iemand, sterk van karakter als hij zelf, pantserde
hij zich en weerde door houding en woorden alle toenadering af. Toen Lize en hij
elkaar pas kenden, bestond er een vrije kameraadschap tusschen hen - tot hij met
verwondering de verwantschap van hun ziel en geest voelde, en zich plotseling
ongenaakbaar toonde. In haar gekrenktheid had ze hem meer dan eens gezegd, dat
ze zijn uitdagende toon en houding niet duldde. Trotsch hadden ze tegenover elkander
gestaan, wil tegenover wil - elkaars kracht gelijk duchtend en bewonderend. Hoewel
ze later zijn onverzettelijkheid begrepen had, en ze wel wist, dat zijn stugheid
voortkwam uit valsche schaamte die zijn gevoel zocht te verheimelijken, bleef hun
omgang moeilijk en vol verborgen strijd.
Nu zag ze hem zitten, 't gezicht naar den tuin gekeerd, en haar eerste ingeving
was, naar hem toe te gaan, en te vragen: ‘Bertie, ben je om mij uit den Haag gegaan?
Ik heb op je gewacht en ik ben blij, dat je gekomen bent.’
Maar ze bleef zitten - de glimlach vergleed van haar mond, en toorn, bitterheid
bruiste in haar op. Waarom kwam hij haar bezoeken, klonk 't luid in haar, waarom
zocht hij toenadering? Nu nog? Ze merkte plots de dreiging van een uitersten kamp,
en ze voelde den wil in zich verstrakken, om niet toe te geven, en zich te weren tot
't einde. En vóór hij sprak, deed ze haar aanval.
‘Ha, Bertie,’ lachte ze, ‘ben je dan om mij hierheen gereisd? Maar wat dacht je
dan hier te vinden?’
Haar toon was spottend, en door de sterke inspanning 't beven harer stem te
beheerschen, sprak ze luider dan ze gewoon was.
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Verrast keek hij op - wat jong en temperamentvol was ze nu, met die fonkelende
oogen, en 't achterover geworpen hoofd.
Hij wilde spreken, maar ze voorkwam hem, door rad haar vraag te herhalen: ‘Wat
dacht je hier te vinden?’ En zonder wachten voer ze verder: ‘Je vindt hier een vrouw,
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die nog niet oud genoeg is, om een aardige ouwe vrouw genoemd te worden, en niet
jong genoeg meer, om van eenig belang te zijn voor een man. Je vindt hier een
doodgewone, onbelangrijke vrouw, die een eentonig dorpsleventje leidt.’ Haar wangen
gloeiden, en een schel lachje volgde haar woorden; ze keek hem aan, de oogleden
neergezonken, de trillende lippen even geopend. Hij wendde den blik af, en staarde
in den tuin naar 't verglijden der lichtkringen op 't grasperk, en naar de rozen, die in
den zoeten wind wiegden. - Maar hij zag ze niet.
‘Is dat echt?’ vroeg hij zich af. Waarom wilde ze hem dit bezoek doen voelen als
een belachelijk, mislukkend avontuurtje - waarom herinnerde ze hem zoo spottend
aan 't verwelken van haar bloei? Had 't leven haar geleerd zoo te huichelen als een
volmaakte courtisane?
‘Waarom ben je hier gekomen? Om 't verleden? dat is al zoo lang dood!.... Om 't
heden? - 'k zei al, dat is hoogst onbelangrijk. Om de toekomst? - die is afgesloten.’
Nog altijd antwoordde hij haar niet - nog altijd zat hij met 't gezicht van haar
afgewend, en de oogen gedachteloos dwalend over den gouden tuin.
Wat was dit toch allemaal? 't Verbijsterde hem. Hij dacht aan dien morgen, toen
op de club een zijner vrienden terloops Lize's naam noemde, en hij gejaagd
informeerde, wie er bedoeld werd. Ja, 't was dezelfde, die hij vroeger gekend had,
en de vriend voegde er nog onverschillig aan toe, dat ze in haar eentje op een dorp
woonde: ‘zoo'n soort kluizenaarster of heilige Elisabeth is ze, geloof ik.’
't Gesprek zijner kennissen was langs hem geroesd, zonder dat hij er deel aan nam
- hij leefde in 't verleden, en opeens besloot hij naar haar toe te gaan, en zoo vast en
klaar stond dit plan hem voor oogen, dat hij voelde, dat 't niet uitgesteld kon, maar
nog dienzelfden dag volvoerd moest worden.
Hij had nagezien, of hij dien dag 't dorp nog kon bereiken, en toen hij wist, dat hij
een trein kon nemen, die hem er vroeg op den middag zou brengen, was hij van de
club weggegaan, en had eenige toebereidselen gemaakt voor den onverwachten tocht.
Onderweg hadden de bezwaren van dit ongemelde bezoek hem gedrukt, met geweld
had hij zijn gedachten naar andere dingen gevoerd: den loop van 't gesprek wilde hij
zich niet indenken, en evenmin de mogelijke gevolgen, die de aanknooping van
verbroken betrekkingen kon hebben. 't Moest maar gaan, zooals 't ging, 't was een
opwelling, een daad van overmoed, een bewijs van jeugd, spotte hij met zich zelf.
Koppig verzette hij zich tegen de gevoelens van onrust en tegenzin, die hem
benauwden, toen de trein 't dorp bereikt had. Zou hij wachten, en met een volgende
gelegenheid weer teruggaan? vroeg hij zich af. Maar een blik op 't doodsche
perronnetje deed hem de onzaligheid van dien inval beseffen. En met een ‘nou vooruit,
't moet dan maar,’ was hij den dorpsweg ingeslagen, die naar haar huis voerde, zooals
men hem gezegd had. Onderweg ziende naar de golvende korenvelden van 't Veluwsch
dorp, met de blauwe heideheuvelen in 't verschiet, had de blijheid van den lentelijken
Septemberdag zich aan hem meegedeeld, en 't scheen hem, of de wind een goede
boodschap meedroeg van den lichten einder. Maar bij haar huis was zijn stemming
weer gezakt, en met kloppend hart had hij aan de deur gewacht, toen zijn kaartje
binnen gebracht werd, en zenuwachtig als een jongen, die naar zijn examinator geleid
wordt, was hij Arisje gevolgd. Wonderlijk was ineens al zijn beklemming verdwenen,
toen hij haar met zonnig-lachend gezicht oprijzen zag, de blij verwonderde oogen
in de zijne, en toen haar klankrijke stem diep in hem natrilde.
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En 't was alles goed tusschen hen geweest, tot de stilte gekomen was. Wrevel steeg
in hem op, en ongeduldig trommelde hij met de vingers tegen elkaar: ja, die
Maeterlinck had wel gelijk, dat je nooit wist, wat de ‘silence’ tusschen twee menschen
zou opleveren.
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Nu voelde hij strijd tusschen hen, den strijd, die twintig jaar geleden niet uitgestreden
was. En terwijl hij dit besefte, voelde hij zich vermoeid en moedeloos. Zonder lust,
maar eerlijk wilde hij haar weerstaan. Zijn ernstige oogen zochten de hare, maar ze
hield ze gevestigd op de franje van 't tafelkleedje, waarmee haar vingers speelden.
Hij poogde zich zijn gevoelens van dien morgen te herinneren, en zei op vasten toon:
‘Ja, ik ben hierheen gekomen, om jou.’ Maar toen kwam weer de verwarring in hem,
en week werd zijn stem en hulpeloos zijn gebaar, terwijl hij verder sprak: ‘Ik weet
niet, wat ik verwacht heb, of wat m'n bedoeling was - maar vanmorgen dacht 'k
opeens, dat 'k je zien moest, en toen ben 'k gegaan.’
Een zenuwachtige trekking bewoog zijn gezicht; in hem woelde de drang zich
over haar heen te buigen, haar gezicht tusschen zijn handen te nemen, en te vragen:
‘Lieske, vind je wel goed, dat 'k gekomen ben? O zeg, dat je 't wel goed vindt, en
een beetje blij bent, en dat je wel begrijpt, dat 'k bij je komen moest.’
Maar hij bleef zitten, evenals zij was blijven zitten, en gedachten verdrongen zijn
zuivere gevoelens en verlamden hem.
Met een korte beweging wendde hij zich opnieuw af, zoodat hij niet zag, dat zij
't hoofd ophief. Haar oogen waren vochtig glanzend, en om haar mond beefde
verwachting.
Even een drang, en een verwachting - maar de drang beheerscht, de verwachting
niet vervuld.
Toen was er weer 't gespannen zwijgen.
Hem van terzij opnemend, zag ze een harden trek om zijn mond gegroefd. Hij
peinsde er over, dat ze hem afgeweerd had, hem den pas had afgesneden. Was haar
houding echt, - was ze onverschillig, gevoelloos? Of diende haar ironie om haar leed
te bedekken, de eenzaamheid der voorbije jaren?
Haar leed? eenzaamheid? Hoe kwam hij er toe te denken, dat zij geleden had als
hij, dat zij de eenzaamheid gevoeld had als hij? Wat wist hij er van, of ze geleden
had, om hèm nog wel, wat een dwaze inbeelding leek dat. Ze woonde alleen, maar
wat wist hij er van, of haar leven niet gevuld was met liefde? Wat was hij voor haar
geweest, wat hadden andere mannen misschien voor haar beteekend?
Twintig lange jaren waren voorbijgegaan. Wat had er ooit vroeger tusschen hen
bestaan? Veel genegenheid, veel begrip, maar bovenal veel strijd. Hoe was 't mogelijk,
dat hij in Indië daaraan teruggedacht had als aan iets waardevols, iets dat werkelijk
en onvergankelijk was? 't Was hem of alles hem ontgleed, - hij voelde zich in dat
oogenblik arm en verlaten als nooit te voren. En de smartelijkste eenzaamheid van
Indië was nooit zoo ondragelijk als deze. Daar had de gedachte aan Lize hem immer
getroost als schoonste herinnering aan 't verre vaderland. Nu leek 't hem dwaas, dat
hij, toen hij jong was, niet getracht had de illusie tot werkelijkheid te maken. Hij had
haar nooit van liefde gesproken, - was er wel liefde tusschen hen - of was er enkel
strijd geweest - de strijd om de persoonlijkheid - of was dat liefde? Hij kon zich nu
niet voorstellen, dat hij 't altijd zoo genoemd had, dat hij immer van Lize als zijn
geliefde gedroomd had. Een liefde dan, die wel naar bezit verlangd, maar er niet naar
gedongen had. In jonge vrijheidszucht was hij afkeerig van 't huwelijk geweest. Hij
was sterk gebleven, en in kracht was hij heengegaan - nu dacht hij, dat bekentenis
van zwakheid, ondergang, begeerlijk was geweest en schooner.
Nu was hij bij haar teruggekomen - waarop kon hij zich beroepen? Ze weerde hem
af, en ineens voelde hij, dat hij geen recht had, iets anders van haar te verwachten.
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Hij was eens vrijwillig van haar gegaan, hij was teruggekomen, nu 't te laat was, hij had geen récht om haar te naderen. Het duizelde hem - de vonklichtjes van de
zon
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dansten voor zijn oogen en hij hoorde een joelend hoongelach: ‘verspeeld’.
Hij sloeg met de vlakke hand tegen 't voorhoofd en stond haastig op: - ‘geen recht’,
zei hij zacht. Hij ging naast haar staan, - ze had ontsteld opgekeken, en wilde oprijzen
uit haar stoel, maar hij drukte haar neer, de hand zwaar op haar schouder leggend.
In korte zinnen en heesch sprak hij:
‘Ik moet weg, Lize - je hebt gezegd, de toekomst is afgesloten. Ik zie, dat je gelijk
hebt. Ik weet niet, wat 'k van dit bezoek verwacht heb, maar 'k zie nu, dat 't nutteloos
was - en dat 'k geen recht had te komen, - vergeef 't me.’ .
Hij nam haar hand, die koud in haar schoot lag; zoo voorzichtig deed hij 't alsof
hij een kostbaar voorwerp opnam, en teeder drukte hij een kus er op, en even
voorzichtig en langzaam legde hij ze weer neer.
‘Lieske,’ zei hij hartstochtelijk. Toen draaide hij zich bruusk om, en liep haastig
de kamer uit.
Onbeweeglijk bleef ze zitten - ze hoorde zijn stappen verklinken in de gang - toen
de deur dichtslaan. Waarom kon ze niet opspringen en hem naroepen te blijven? Ze
scheen verlamd. Op haar hand voelde ze nog de aanraking van zijn lippen; ze
bestaarde ze met stille verwondering, en peinsde er over, waarom ze ze niet
teruggetrokken had, niet terugtrekken kon, terwijl ze in 't geheel niet vastomsloten
was.
't Leek haar, of ze een verschijning had gehad. Zoo vluchtig scheen haar dit bezoek
als een vogel, die voorbijtrekt aan de lucht, als een lichte nevel, die over 't veld zweeft
- 't was 't snelle, vluchtige, dat ze poogde te grijpen - maar haar handen waren leeg
gebleven. Een lach - een zwijgen, wat ijdele woorden, - een werkelijkheid, die een
niets bleek, zoodra ze haar met woorden poogde te omvatten.
Deze gedachte was haar niet vreemd; ze probeerde zich te herinneren, waar ze ze
gehoord of gelezen had; maar er was een leegte in haar hoofd, en ze kon 't niet
bedenken, tot ze 't boek zag, dat nog voor haar op 't tafeltje lag. Toen zocht ze de
plaats op en herlas:
‘Sie muszte, da das Verhältnis nur in uneigentlichem Sinn ein reales gewesen war,
stets mit dem Zweifel kämpfen, ob das Ganze nicht eine Illusion gewesen war.
Niemandem konnte sie sich anvertrauen - denn sie hatte ihnen ja nichts anzuvertrauen.
Hat man geträumt, so kann man andern seinen Traum erzählen, aber was sie zu
erzählen hätte, war ja kein Traum, es war bittre Wirklichkeit, und doch war es wieder
nichts, sobald sie sich vor einem andern aussprechen, und dadurch ihr bekummertes
Herz erleichtern wollte.’
En ze herdacht haar peinzen van vóór zijn komst. Lang bleef ze roerloos zitten,
tot de zon gezonken was in nevels van purper, en de landen in schemer lagen. Stil
mijmerend stonden de boomen omhangen door geheimenis. De avondwind streek
opeens kil langs haar heen, en ze sprong op, nu eerst haar doodskou voelend.
‘Herfst,’ rilde ze, ‘'t wordt herfst.’ En tegen de glazen deur bleef ze geleund,
uitstarend over de slaapverzonken landen, en de boomen, die tuurden in de lichte
lucht, en zagen.... en wisten.... en huiverden in de verre nadering van 't doods-mysterie.
Er werd geklopt, Arisje stak 't hoofd door de deur.
‘Juffrouw, moet 'k gaan dekken? En moet 'k’.... ze brak af en vroeg verwonderd:
‘Och - is die Meneer al weg?’
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Juffrouw Lize had zich omgedraaid en wèl-willend klonk haar stem: ‘Ja Arisje
Meneer is weg. - Had je 'm niet gehoord? Ja, je kunt gaan dekken, gewoon, net als
anders.’
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Vroege schaduw
door Laurens van der Waals.
Wij kunnen langer niet meer samen eenzaam zijn
den droom beminnen en den zoeten schroom der dingen
en blijven in den hof waar reeds de wilde wijn
de schaduwen schakeert met roode schemeringen.
De dag die durend blijft vervuld van het refrein,
het sluimerend refrein der moede mijmeringen,
was als een vijver die de schemerende lijn
der beelden hield vervaagd tot schoone weifelingen.
Maar nu de avond komt en uit zijn loom verlangen
een zoete angst ontwaakt en naar de koelte stijgt,
beseffen wij hoe in den naklank der gezangen
gelijk een ijle pijn een nieuw lied ligt gevangen,
dat suizend in ons leeft, dat bevend om ons zwijgt
en als een grijze schaduw in ons hart blijft hangen.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Joost Mendes, Het Geslacht der Santeljano's, I. De Verweerde Jaren; II.
Het Licht dat Gloorde, Rotterdam, W.L. & J. Brusse's
Uitgeversmaatschappij, 1918 en '19.
‘Roman in acht deelen,’ staat achter op den omslag dezer boekjes, en daaronder, met
iets kleiner letter: ‘Elk deel vormt op zich zelf een geheel.’ Ik kan me begrijpen, dat
de uitgevers deze laatste mededeeling een weinig kleiner hebben laten drukken dan
de eerste. Zij klinkt nu wat minder beslist, als een voorzichtiger fluistering na een
vrij-uit gesproken woord. Na lezing dezer twee eerste deeltjes kan ik mij dat zeer
goed begrijpen. Mendes' Het Geslacht der Santeljano's inderdaad is één roman; de
twee verschenen deeltjes behelzen de eerste hoofdstukken van dien roman. ‘Op
zichzelf een geheel’ vormen deze deeltjes eigenlijk alleen in zóóverre, als iedere
goede roman-afdeeling, 't zij ‘hoofdstuk’, 't zij ‘boek’ genoemd, zekere afronding
en zeker evenwicht vertoont. Ware het ànders, zou b.v. een willekeurig lezer het
tweede deeltje (Het Licht dat Gloorde) kunnen genieten zonder behoefte van het
eerste kennis te nemen, en zonder verlangen naar de vervolgen, Het Geslacht der
Santeljano's zou geen goede roman kunnen blijken. Zooals het nu met dit werk
geschapen staat, kunnen wij over zijn kwaliteiten als roman pas oordeelen, wanneer
het kompleet zal zijn - over vele hoedanigheden der verschenen deelen echter is het
geoorloofd thans reeds een en ander op te merken.
Joost Mendes - zoo lees ik in mijn aanteekeningen, gemaakt na lezing van het
eerste deeltje; en het tweede heeft mijn indrukken niet veranderd - Joost Mendes,
een leerling misschien, een volgeling en bewonderaar in elk geval van Querido. Vele
van diens eigenschappen, zoowel de goede als de minder prijselijke, bezit hij, zij het
alle in geringer mate. Of hij ook, ongeveer zoo goed als Querido, een roman zal
kunnen componeeren, het moet nog blijken. Doch in zijn forschen aanpak, de breede
omvatting van zijn geval, het liefdevol naderen van zijn personen en hun milieu's,
komt hij zijn meester dicht op de hielen. Querido is bruisend lyrischer, fantastisch
dichterlijker, genialer van greep, in zijn psychologie tevens forscher en fijner,
doordringender, niet zoo systematisch als Mendes, die soms bijna droog het lijstje
zijner menschen langs gaat, om beurten ze beschrijvend, typeerend. Een ordelijke
geest, deze Mendes. Maar is hij juist in zijn betrekkelijke kalmte, zijn doordachte
matiging vaak niet krachtiger overtuigend? Querido, de vurige romanticus, laat zich
meeslepen - deze jongere blijft koeler, critischer tegenover zijn figuren staan. Doet
zijn catalogiseerend beschrijven ons wel eens wat nuchter aan, wij volgen hem
niettemin voortdurend en met groote belangstelling. Zonder Querido's exuberantie,
diens lyrische overdrijvingen - veel gematigder hierin althans, al blijkt ook hij de
typische eigenschappen van zijn oostersch ras te vertoonen - geeft Mendes toch geen
bladzij zonder warmte, zonder boeiende levendigheid, zonder gloed. Ook hier weer
iemand die spreekt over de menschen en de dingen die hij door-en-door kent,
waartusschen hij geleefd heeft, die hem innig ter harte gaan. De voortdurende
belangwekkendheid van zijn werk wordt met deze woorden eigenlijk al voldoende
bevestigd.
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Doch het mag wel sterk betoond worden - en hier verlaat ik den tekst mijner
aanteekeningen - Mendes is ook iemand die schrijven kan. Eindelijk eens een jonge
romanauteur van groot talent - en die een man is!
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Ik begon juist te vreezen dat romanschrijven tot de vrouwelijke hand- (en hart-)
werken zou gaan behooren. Is Mendes nog wel zeer jong? Ik kan het bijna niet
denken. Maar een beginner is hij in elk geval, en een voortreffelijk, zeer veel belovend
beginner. Straks zal ik u een paar staaltjes van zijn typeeringstalent geven, eerst wil
ik het even over het ‘schrijven’ op zich zelf, over stijl en woordenkeus van dezen
jongen prozaïst hebben. Mendes is eerlijk en rechtuit, eenvoudig, op den man af. Hij
weet dat goed schrijven, evenals goed spreken, eigenlijk alleen beteekent: zoo juist,
zoo precies mogelijk zeggen wat je te zeggen hebt, in den toon waarin het binnen-in
je leeft. Wat Mendes zegt (dit is de keerzij van zijn openhartigheid) is niet altijd
evenzeer de moeite waard of ter zake dienende, hij zegt wel eens wat te veel en hij
zegt dat wel eens te nuchter, of te nonchalant-flapuiterig. Bij de lezing zijner
inleidende beschouwingen over Dortendam (dat eigenlijk Amsterdam is; waarom
dit kind niet bij zijn naam genoemd?) kwam ik opmerkingen tegen, b.v. over een
voordeelig beconcessioneerde omnibusmaatschappij, die mij volmaakt overbodig
leken en dus onmiddellijk hinderden. Nonchalance, ja slordigheid toont Mendes ook
in sommige woordvormingen. (Ook dit is iets dat hij gemeen heeft, althans met den
jongen Querido.) ‘In den Tuin (d.i. de Jordaan H.R.) was geen van elkaar wetend
leefgeluk,’ lezen wij op bl. 31 van deel I. Dit is geen Nederlandsch, dit is gebrabbel.
Onbegrijpelijke stijlfouten heeft Mendes laten staan. Zoo in (I bl. 52) ‘Het aandringend
wekken van een klaren, gouden, gul-lichtenden zomermorgen, gaf hem stekeligen
wrevel, vervloekte hij in slijm-rochelenden wrok en gaperige lijf-matheid.’ Het
aandringend wekken, eerst onderwerp van den zin, wordt plotseling voorwerp. Te
wapen, Charivarius! Dat iemand zoo iets schrijft, in zijn drift, kan ik me begrijpen,
niet dat hij het in de proef laat staan. Slordige, veel te vluchtige woordvorming meen
ik te mogen constateeren in: grooterheid, latentheid, andersheid, zichzelfheid, daaraan
tegenovergesteldheid. Wat te zeggen van de gedachte-verwarring in: ‘Hij had een
diepen hekel aan Jette, maakte haar altijd tot zijn meest grof en ruw-k r e n k e n d
m i k p u n t ’ (II bl. 100) Is het niet of Mendes somwijlen struikelt over zijn woorden
en ze door elkaar gooit? Een aardig bewijs van niet genoeg nadenken bij het schrijven
vond ik ook op bl. 80 van ‘De Verweerde Jaren,’ waar het heet: ‘De weduwe
Santeljano, kloeke vrouw met hoog en breed de heupen, was een barsche verschijning.
Kaarsrecht was ze gebleven onder de martelende dracht van bittere ellende en wreeden
kommer, op haar neer gekomen, toen haar man in de cholera-epidemie der veertiger
jaren was gestorven en zij met zeven platte kinderen was blijven zitten.’
Zeven platte kinderen! Weet Joost Mendes niet wat een plat kind is - een kind in
de wieg, een kind dat nog niet loopen kan - of had soms de weduwe Santeljano binnen
het jaar een drieling en een vierling gekregen? Neen, uit het verhaal blijkt dat dit
natuurwonder zich niet had voorgedaan.
Vitten ligt nooit in mijn bedoeling. Ik wilde er alleen maar even op wijzen, dat deze
jonge schrijver van het vurige joodsche ras - hoe zou het haast anders mogelijk zijn?
- in de richting van zelfbeheersching, bezonnenheid, goeden smaak nog wel een en
ander te leeren heeft. Wat hij intusschen al kan, moge o.a. blijken uit de hier volgende
citaten. Ik zeg o.a., omdat ik deze aanhalingen slechts als proefjes geef, mijn lezers
ten zeerste aanradend, de boeken zelf ter hand te nemen.
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Hier dan is een staaltje van suggestieve beschrijvingskunst (I bl. 18/19) ‘Het verliep
daar alles in een klein gerucht, dat stil wegdreef in de tonige gedemptheid der
beboomd-rustige grachten met hun gladde
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waterspiegels. Want die grachten van Dortendam heerschten. Als een lange
schakelketen liepen ze door de stad in hun mooie*) patriarchale voornaamheid; de
huizen, met de hoog-trotsche stoepen, breed in veilige massiefheid van het vele steen
en de weinige vensters; de boomen hoog en stil in verre rij, met soms even ruisching
in hun kruinen en even gebuig van hun takken, als waarschuwden ze elkaar met stil
gebaar, niet even ook te ruischen en te wiegen, maar stil-rustig te staan en eerbiedig.
Het rijke en de rijkdom werd†) daar niet voor de ramen te pronk gezet; koud, strak
en sober bekeken de vensters de gracht. Het was daar alles van een stille geslotenheid
en van een rijk-machtige gestrengheid, die het licht en het leven dwongen zich te
temperen, zich te matigen. Het waren daar geen groote ruiten, die lustigheid en
levendigheid spiegelden; maar de hooge en breede vensters waren verdeeld in kleine
blas-paarse en blas-groene vierkante ruitjes, die maar heel even, als niet durvend en
ook onmachtig, een timide stille schijning aan het gracht-aspect gaven. De zware en
hoogbreede deuren der huizen, ze draaiden de blank-marmeren gangen in, zonder
gerucht, en terug gingen ze weer in de massiefzware, koperen sloten in bijna
onhoorbare gedemptheid. Alleen werd een gracht soms even in leven gezet door den
ren van een paar hooge, gespierd-slanke equipage-paarden die met overvloed van
kracht bijna deden zweven het koetsje, onder de huichelend-bedaarde aanzetting van
de glad-geschoren livrei-poppen op den bok. Maar zoodra was het vurige, spiersterke
bewegen, de volle pracht-actie van die heerlijke, schuimbekkende beesten gestuit stond het span te wachten voor de stoep - kwam er de wilssfeer van de gracht over,
verloor het de kleur van het bloedwarme leven, verglansde het in die verkilling tot
een groote plakplaat. En dadelijk lag zoo'n gracht daar dan weer, stil-rustig en machtig.
-’
Wil ik u nu ook een staal geven van de wijze, dikwijls meesterlijk, waarop Joost
Mendes zijn personen te karakteriseeren weet, dan zou het niet geheel rechtvaardig
zijn daartoe te kiezen iets over Mordechai Santeljano zelf, zijn vrouw, zijn kinderen.
Hun geschiedenis verhaalt Mendes, hun wezen doet hij niet enkel in vertellende of
beschouwende woorden, maar in vele levendige tooneeltjes en ook met veel en
typeerende dialoog naar voren komen. Ook zijn bijfiguren voert hij begrijpelijkerwijze
wel eens in zulke scènetjes op, laat ze gemoedelijk babbelen of twistend snateren;
toch doet men minder onrecht aan hun karakteristiek, wanneer men de louter
beschrijvende en beschouwende stukjes citeert, door Mendes aan hen gewijd. Hier
is er zoo een, over een wel heel typisch joodje - mij althans, van deze heele, rijk
genuanceerde verzameling, misschien wel het allerduidelijkst voor oogen staande:
(II bl. 37.)
‘Toen was aan den overkant, bescheiden, armelijk en in alle stilte Naftalie
Leeuwensteijn komen wonen.
Het was er heel lang kaaltjes aan de vensters gebleven; gemanoeuvreerd werd er
iederen Vrijdag met een paar dunne, schoone lakentjes; en toen eindelijk dan de boel
*) Mooie is verkeerd. Een schrijver moet niet zelf loven of laken, niet beoordeelen, wanneer
hij beschrijft. Hij moet alleen beschrijven, karakteriseeren. Mendes bezondigt zich nog vaak
aan dergelijke kritiek-te-onpas.
H.R.
†) “Werd” moet natuurlijk werden zijn. Maar het “rijke” en “de rijkdom”, wat is er eigenlijk
voor verschil tusschen die twee? Alweer een voorbeeld van te driftig, te vluchtig neerschrijven.
H.R.
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aan kant leek, waren er een paar triestkrappe, altijd scheef-oprollende gordijnen
opgehangen.
De Wolff had er iedere week, dien eersten tijd, een kloeke mand kruideniers- en
grutterswaren laten brengen, en hoewel - Sjootje's opperst genot - de zending geen
spoor van herkomst had, was Leeuwensteijn's vrouw juffrouw de Wolff huilend
komen danken.
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Aan Naftalie Leeuwensteijn had niemand in de buurt herinnering of kennisschap*)
uit vroeger jaren. Zoo uit Londen - wisten ze - was hij met zijn gezin, zijn vrouw en
drie jongens, in de straat gekomen. Er was een vreemde geheimenis om dat
welgemaakte, piendere, opgewekte mannetje. Een stille krachtigheid van vrede en
rust blijde er altijd uit zijn wezen; de verzorgdheid van zijn al zilver-gegrijsd baardje,
de ordelijkheid en het geborstelde van zijn vale kleeren, het blanke randje van zijn
gehavende manchetjes, altijd zijn beide mouwen uit; het was alles de
naar-buiten-treding van een kleine, pure gelukkigheid, die er onafgebroken en door
alles heen in dat mannetje stil te neuriën scheen. En een diep genots-kereltje was hij
ook; zijn enkel karig gesmeerd boterhammetje behandelde hij altijd keurigjes met
het mes en de blokjes brood verhapte hij met een gedistingeerde smakelijkheid als
was het broos banket. En als hij een sigaartje opstak, zachtjes het eerste fel
aangetrokken vuur tot een mooi, wit asch-cirkeltje liet besterven en daarna zoetjes,
ingehouden weer begon te rooken en zich langzaam met zacht-drijvende rook-sluiers
had omdampt, dan leek zijn aardsch bestaantje stil vervluchtigd en genoot hij den
rijke vrede van den heelemaal op God vertrouwenden, diep-godvruchtigen jood.
Want Naftalie Leeuwensteijn was vroom. Alleen zijn kijk, zijn oogen, waren van
een verwarrende daaraan tegenovergesteldheid; keken soms met een harde wereldsche
glunderheid van een oolijk jog. En als hij zich soms even gaan liet, kwam zijn vrome
mond bevestigen wat zijn rare felle oogen al hadden verklapt; dan kwam zachte
ironie, laffe spot met ieder en alles en dikwijls vette, platte lolligheid. Zijn vrouw,
ouder dan hij, droeg hem op de handen; sprak met ieder over Naftalie's vroomheid,
geleerdheid en zijn gijn; vrijde, waar iedereen bij was, altijd naar hem toe.’
Ook wat Mendes verder over deze vrouw zegt is in zijn kortheid zeer typeerend:
‘Tante Jette was een langere, magere vrouw met slimme, donkerbruine oogjes. Ze
was dol hebzuchtig en vol afgunst, maar altijd trok haar kakige kopje in zoetigen
aanhaligheidslach en sprak haar dunne mond de openlijkste vleitaal. En het was of
haar daarbij sterk bewegende, fel-spitse kin den toon van haar valsche woorden tot
nog geraffineerder indringendheid geleidde’.
Dit zijn pas de eerste twee deelen van een roman die er acht zal tellen. Er zal dus
gelegenheid te over zijn om op het werk van Joost Mendes terug te komen. Met
belangstelling zie ik de verdere deelen tegemoet, wier sonore titels al op de achterzijde
van het omslag geannonceerd staan.
H.R.

Agnes Maas-van der Moer, De Zwervers, Zonnebloemboekjes no. 10/11,
Apeldoorn, N.V. Uitgeversmaatschappij ‘De Zonnebloem’, 1918.
Deze Dagboekbladen van Lilie van Loon hebben met vele andere dagboekbladen
(meerendeel ongepubliceerd) o.a. dit gemeen, dat zij voor de schrijfster, om de uiting
die zij gaven aan haar gevoel, begrijpelijkerwijze hun waarde gehad hebben.
Machinaalweg gedrukt echter, met banaal-uniforme letters op hard-wit boekenpapier,
falen zij in het overbrengen van dat gevoel op anderen, laten zij den, wreedelijk
*) Waarom niet “kennis” (bekendheid)? De heer Mendes sla nu en dan zijn woordenboek even
op. Grooteren dan hij hebben dat gedaan, en met vrucht.
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slechts genot zoekenden, lezer vrijwel onverschillig. Is het gevoel dus niet sterk
genoeg geweest, of het talent der verwoording te gering? Beide oorzaken kunnen
ook samengaan. Dat deze kil-spottende, toch op romantiek beluste, hoogst
modern-mondaine juffrouw - die van haar vele ‘adorateurs’ spreekt! - het leven diep
ondergaan zou hebben, ik waag het in twijfel te frekken. Extase eischt zij in de liefde
(de liefde voor haar!) zonder zelf ooit blijk te geven echt extat-
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tisch te kunnen zijn. Doch ook in de pretentieus-grillige weergave harer gedachten
en gevoelens toont Lilie zich veeleer pedant en nuffig dan boeiend door warme
menschlijkheid, innigheid. Zij overtuigt niet. Haar personen staan ons niet voor
oogen, haar ontroering lijkt ons vaak factice...
Ik wil hier niet op doorgaan. De lezers van Elseviers weten, en zij zullen binnenkort
opnieuw ervaren, dat Agnes Maas beter kan. Laten wij de geestige jonge schrijfster
haren fehltritt vergeven; waarschijnlijk waren deze dagboekbladen al eenigszins aan
het vergelen, doch liet de schrijfster zich overhalen.... in deze aardige serie boekjes....
zoo zonnig betiteld....
Men begrijpt dat wel.
H.R.

G. van Hulzen, Zijn kind, Een zwerversroman, 2 dn., Amst,, Scheltens &
Giltay.
Dit boek is er een voorbeeld van, hoe men, naar het onderwerp, ‘uit het nauwe
kringetje van den bourgeois zede-roman’, zooals Couperus het noemt, kan treden,
en tòch, naar den geest, banaler en burgerlijker blijken dan de burgerlijkste menschen
uit den bourgeois zede-roman van noode hebben te zijn.
Waar zit het hem toch eigenlijk in? Dàt wat zoo triest maakt, als je het boek leest..
Zoo kun je weemoedig worden, wanneer iemand, bij je op bezoek, heel lang, heel
druk, met eentonige stem aan het praten is en in eindelooze herhalingen treedt; je
hebt moeite je blik niet te laten verdolen in de bloeiende tuinen achter je raam en je
aandacht te blijven concentreeren op het verhaal zonder pit en zonder gloed.
Waarom zulke boeken eigenlijk geschreven worden? Toch niet om ons nu eens
iets nieuws te vertellen - laten we de mogelijkheid aannemen, dat ooit een roman om
die reden wordt geschreven. Nieuws brengt het zoo goed als niet, er bestaat litteratuur
genoeg, die ons heeft verteld over het leven der schooiers langs de wegen en hun
nachten in de slaapsteden. Héél wat pittiger, heel wat grootscher is het ons verteld.
Zelfs de lof een sluier te hebben gelicht van iets, dat daarvoóór in het duister lag,
een journalistieke verdienste dus b.v., kunnen we Van Hulzen niet geven.
De schrijver is in die wereld van schooiers en marskramers wel thuis, technisch
is hij op de hoogte..... Zou hij 't jammer gevonden hebben deze kennis mir nichts,
dir nichts onuitgebuit te laten? Waarom heeft hij zijn gegevens niet gebruikt voor
een kleine novelle, waarin hij datgene, wat hij had begrepen en gevoeld,
gecomprimeerd had kunnen weergeven? Wilde hij per se een roman er van maken?
Welk doel stelde de schrijver zich....? Zijn ontroering uiten over wat er tragisch is
in het leven dezer out-casts? Welk een fade ontroering moet het geweest zijn, die
hem nooit één warmen stemklank deed vinden, nooit één woord dat het hart treft...
Heeft het hem getrokken te vertellen van de wonderlijke gecompliceerdheid, bij
het rudimentaire dezer psyché's? Ach ja, deze menschen dóen wel eens dingen die
des zwervers zijn, maar hun wezen is burgerlijk, hun gedachten en gesprekken zijn
meest tam en benepen, en niets gróótsch waart door deze geschiedenis van bedelaars
en oplichters. Wie zoo weinig de groote driften heeft begrepen, die moest zich niet
wagen aan een roman, waarin sprake is van sterke hartstochten: haat, begeerte en
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den eeuwig-verwoeden strijd om het bestaan. Heeft hij ooit, in een visioen, de wetten
van leven en dood, van schoonheid en verwoesting in al hun wreedheid en
grootschheid aanschouwd? Als dat zoo ware, zou hij dan niet, deemoedig, zijn pen
ver weg in een hoekje hebben gestopt, omdat hij had gevoeld dat zijn talent niet bij
machte was, zijn visioen tot leven om te scheppen in een boek van zijn hand?
Neen, hem heeft geen visioen verblijd, noch heeft hij den deemoed gekend
tegenover het leven. Verwaten, zelfingenomen, spreekt hij door, en zijn boek rekt
hij verder en verder uit.... tot het een zoogenaamde roman is geworden.
J.D.W.
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Herrmann Uhde Bernays, Spitzweg, der Altmeister Münchener kunst,
Delphin-Verlag, München.
De gemoedelijke eeretitel, hier aan Carl Spitzweg gegeven, van ‘Altmeister,’ duidt
eigenlijk slechts ten halve zijn aard aan. Der ‘moderne Altmeister’ zou ons al meer
zeggen.
Want deze merkwaardige Münchener landschaps- en genreschilder (1808-1885)
had wel is waar in zijn onderwerpen een voorkeur voor den goeden ouden tijd, voor
romantische plekjes grond en stukjes straat en voor ouderwetsche menschjes, maar
in zijn schilderwijze was hij voor Duitschland een moderne: een impressionist.
De invloed der Franschen was daaraan niet vreemd. Maar het is hem daarbij geheel
anders vergaan dan b.v. Adolf Menzel, van wien men indertijd op de groote Duitsche
Jahrhundert-Ausstellung eveneens zooveel echt vlot en gedurfd schilderwerk aantrof,
dat zoozeer afweek van zijn bekende groote historische stukken. Bij Menzel was die
Fransche tijd, waarin hij het prachtige Théâtre Gymnase en ettelijke andere kleine
meesterwerken schilderde, helaas slechts, een episode. Spitzweg echter, de verteller,
de schilder van de anecdote, nam van zijn Parijsche studiejaren een kijk op kleur en
toon mee, een liefde voor het plein-air schilderen, die hem sedert steeds zijn
bijgebleven. En zoo is deze schilder van grillige straathoekjes in de oude stad, en
sentimenteele plekjes buiten, van zonderlinge oubollige menschjes, van knusse
grapjes en burgerlijke sprookjesscènes, die met zooveel smakelijke ironie zijn
bekeken, nochtans een van de weinige waarachige schilders in Duitschland geworden,
een fijn colorist, bij wien elk schilderij een compleet ding werd, een eenheid in
compositie en toon. Gaver ‘cabinetstukken’ zijn sinds Decamps niet gemaakt, en in
sommige zijner meesterstukken vertoont hij zelfs glimpen van Daumier's stoutheid.
Zooals bij den kostelijken graveur Chodowiecki, zooals bij Richter, is de invloed
der oud-Hollandsche genre-schilders op zijn werk niet te miskennen, maar hij heeft
hem over de Franschen Decamps en zelfs Delacroix bereikt. Hij is de voornaamste,
misschien de éénige vertegenwoordiger in het Duitschland der romantische teekenaars,
van die romantische schilderschool, waarvan de Engelschman Bonington een
voorlooper was, en waarvan Allebé hier de adept is geweest.
Er is veel in Spitzweg, dat aan Allebé verwant schijnt; evenals deze heeft hij den
smaak voor het anecdotische, voor het geestig typeeren, evenals deze, en over het
algemeen met meer handigheid, heeft hij zijn vertelling, zijn geestig geval op
atmosferische wijze gegeven. Hij is de schilder van het Biedermeyer-tijdperk, met
zekere ironie, en met volkomen bewustheid van het kleine daarin, aangezien. Hij
ziet de idylle, heeft ze lief, en vermaakt zich er mee. Daarom ontgaat hij alle
zoetelijkheid en tevens alle wrangheid. In de altijd hoofdzaak blijvende buitengevallen
en interieurs met hun uitgesproken pittoreske, tonalistische licht- en
schaduwverdeeling zijn de aardige figuurtjes juist zooveel meer dan een vlek om
ons even te boeien door hun typeering, maar ze zijn nooit in engeren zin illustratief,
slechts belangwekkend door hun aandeel in de anecdote.
Hij is een zeer compleet petit-maître geweest, deze gemoedelijke schilder van het
oude München en de reeds in zijn eigen tijd afstervende burgerlijke idylle. En een
echt schilder ook, die nooit, hoezeer verteller en minnaar van het curieuze en
particuliere, zich tot een koel precizeeren heeft laten verleiden.
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Het boek van Uhde is een voortreffelijke biografie en een sympathieke waardeering
van den beminnelijken vrijgezel, die eerst voor apotheker bestemd was, en later,
schilder van beroep geworden, nooit van zijn kunst afhankelijk is geweest.
C.V.
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J.J. Gerstel. De Kunst en het Geestelijke. Leiden, A.W. Sijthoff's Uitgevers
Maatschappij. 1919.
Men wil van godsdienstige zijde wel eens beweren, dat kunst en godsdienst
tegenstrijdigheden zijn, ja dat kunst zoo iets als afgoderij in zich sluit. De
beschilderingen van protestantsche kerken behooren dan ook tot de hooge
uitzonderingen. En waar men eenig verband meent te zien en een samenhang tolereert,
daar geldt dit meestal de voorstelling van het geschilderde of gebeeldhouwde. Zoo
zal, om een klein voorbeeld te noemen, de afbeelding van het ‘Angelus’ van Millet,
het ‘Laatste Avondmaal’ van Da Vinci genade vinden in kringen die Millet's
Baigneuses, en Da Vinci's figuurstudiën of paardenkoppen niet alleen niet zouden
appreciëeren maar zelfs verwerpen.
De heer Gerstel tracht nu van godsdienstige zijde de aannemelijkheid voor kunst
ook voor godsdienstige kringen aan te toonen, door tal van uitspraken van personen
van verschillende richting en uit onderscheiden tijden.
Dat hij kunst en godsdienst van zijn standpunt uit beziet is zeer zeker zijn recht,
dat hij als zoodanig de godsdienst boven de kunst stelt zeer begrijpelijk. En wij
aanvaarden dan ook in dit verband een uitspraak als deze:
‘'t Is waar dat de herinnering en verbeelding een eens genoten kunstwerk ons voor
den geest kan tooveren, doch godsdienst staat steeds gereed den mensch vertroosting
en geluk te brengen. Zij gaat met ons mee door het leven, hoe laag of hoog geplaatst
wij ook zijn, in armoede of rijkdom. Een enkele zucht naar omhoog, de gedachte aan
Gods grootheid en goedheid, een tot ons zelf inkeeren of een gedeelte uit de Heilige
Schrift, wekt in het gemoed van den vrome een schat van goede gedachten op - de
hemelen openen zich, Gods engelen dalen neer, de verheffende en verlossende kracht
is dáár. In stervensstrijd zoude welke kunstschepping ook, indien deze al in de
nabijheid gebracht kan wordén, den stervenden evenzeer ontmoedigd laten als een
drenkeling in de golven, neen, de godsdienst heeft daar geen mededinger’.
Bedenkelijk is echter een zinsnede als deze:
‘Wij christenen hebben tot plicht ons niet te onttrekken aan het opgewekte
kunst-leven, o p d a t d i t g e b i e d n i e t t o t p r o o i w o r d t v a n a t h e ï s t
o f a n t i c h r i s t (spatieering is van R.W.P. Jr.)
Wanneer dit laatste motief de reden is, dat kunst door de Christelijken aanvaard
wordt, is dat motief toch minder zuiver en is het niet om de kunst zelf en haar waarde
voor het geestelijk leven van den mensch, dat men haar wil behouden.
Mogelijk echter dat wij den schrijver niet zoozeer aan zijn woord moeten houden
en meer naar zijn goede bedoelingen zien; want met een van zeer groote belezenheid
getuigende serie aanhalingen heeft hij het goed recht der kunst bepleit voor
godsdienstigen.
Het is op zich zelf beschouwd misschien onnatuurlijk, dwaas zoo men wil, dat dit
noodig is; maar helaas het schijnt zoo te zijn en dàn is het zeker lofwaardig dat iemand
zijn gelijkdenkenden eens op het onjuiste van hun exclusisme wijst. En onder de
uitspraken door den schrijver verzameld heeft hij er vele naar voren gebracht die wel
gewicht in de schaal kunnen leggen.
Wij die onzen Christelijken godsdienst op onderscheiden wijze belijden, zoo besluit
de schrijver, behooren ook deze gave Gods (de kunst) niet te minachten, maar haar
zegenende werking trachten te genieten en te verbreiden, tot heil, voorlichting en
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vertroosting van ons zelf en der menschheid, ter eere en verheerlijking van den
Schepper’.
Niet een ieder zal ook dit ten volle onderschrijven, en kunstenaars zullen hun
scheppingsdrang waaraan zij uiting moeten geven, zelden als een zekere plicht
opvatten, maar toch is het een aangenaam verschijnsel dat iemand in eigen kamp
stemming maakt tot meer waardeering van kunst.
R.W.P. Jr.
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Jan Mankes in den Utrechtschen kunsthandel van J.A.A.M. van Es.

JAN MANKES. ‘DE WITTE GEIT’, EIGENDOM VAN MEVR. A. VAN BEUNINGEN ESCHAUSIER.

Tusschen de luidruchtige, bizarre kunst, de kunst díe zich aan ons opdringen wil
door haar buitensporigheid, verschijnt ook in deze roerige tijden, waarvan zij de
roerige doch vergankelijke uiting is, soms het in stille afzondering geborene, dat niet
overweldigt, maar, uit de diepste gronden van den geest, waar de tijdelooze krachten
wonen, ontstaan, na een aanhoudende worsteling met de stof tot vorm gebracht, wekt
de stille schoonheidsontroering, die blijvend is. Zulk een kunst schept J. Mankes in
teekening, houtsnee, ets, litho en olieverfschildering. Hij is de aandachtige
aanschouwer van het leven, maar een, dien achter de uiterlijke vormen het mysterie
voelbaar maakt. Niet door den natuurlijken vorm te ontkennen, doch door hem, als
in alle tijden de besten deden, met zijn geest te doordringen. En daar zijn geest als
deze een eigen karakter heeft, schiep ook hij met de eeuwige natuurvormen een eigen
kunst. Wel zijn we geneigd te vergelijken met de Japanners, met de Primitieven, met
Matthijs Maris soms, en zeker leerde hij van dezen en is in zijn geestesgesteldheid
zoowel iets van hem die 't ontastbaar ideëele te beelden zocht, als van degenen die
in geduldige of vrome aandacht het leven aanschouwden in al zijn uitingsvormen.
Het is juist het
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evenwicht tusschen deze beide zijden van zijn wezen, dat hem het gevaar, waar
Matthijs Maris ten slotte toe naderde, en dat ook hem korten tijd dreigde, de grenzen
van het wezenlijke te overschrijden, ontwijken deed.

JAN MANKES. ‘PORTRET VAN MIJN VADER’.

De vrome aandacht voor het leven en de nauwkeurige, door gevoelige smaak
geleide, weergave van de kenmerkende levensvormen zien we in de eerste plaats in
zijn h o u t s n e d e n , de vroegere met het mes, de latere met den burijn, op steeds
meesterlijker wijze gestoken. Het zijn meestal dieren, zooals ‘'t Parelhoen’, 't grappig
‘Kuiken’ met nestveeren, waartusschen de wordende vleugels als aan 't groeien zijn,
‘den Egel’, die uit den stekelbal den schichtig fijnen kop steekt, ‘de jonge Kraai’,
die op de pooten rustend zich heft naar 't insect te hoog boven hem, het fijne
‘Voorntje’, het in schoonezuiverheid van lijnenrythmen geteekend ‘Spinneweb’ e.a.
Enkele e t s e n ook, zooals de ‘Muizen’ dicht bijeen tusschen de halmen, waarin de
sfeer van 't sprookje is, ‘het Sprookje’, welks wezen hij in een potloodtekening: twee
ijle, omrankte boompjes tegen een vijver en nevelige lucht, trachtte uit te drukken.
Hier dus geen beelding van de werkelijkheid als zoodanig, maar uitdrukking en
opwekking bij anderen van een gevoel door middel van natuurvormen. Dat
geheimzinnige van het sprookje is op een andere wijs ook uitgedrukt in de schilderij:
‘het Meisje met den Vogel’ en in de ‘Oude Geit’, die in een besloten park droevig
staat voor de geheimzinnige boschwereld daarbuiten.
Deze zijn eenigszins romantisch. Sterker zijn die schilderijen waar hij het mysterie
gaf in de dingen zelf, waar zijn gansche aandacht zich richtte op het te schilderen
ding, mensch of dier. Ik denk aan het zeldzaam gaaf geschilderde ‘Bakje met Eieren’,
aan de als een wonder van teere doorzichtigheid gegeven ‘Japansche Vaasjes’, aan
het portret van den ‘Vader’, waar 't geestelijk innerlijk in de fijne trekken, den gesloten
mond, den ietwat overwaasden huid is uitgedrukt; aan de ‘Zelfportretten’, waaronder
het, van merkwaardige zelfobservatie getuigende portret van 1912; aan de d i e r e n
denk ik in 't bizonder. Hier is n i e t de impressie van het dier, niet de min of meer
reëele afbeelding, maar ‘het schoone beeld’. Na de dieren geobserveerd te hebben
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met indringende aandacht, zoodat niet alleen het uiterlijke in al zijn bizonderheden,
doch ook het innerlijk wezen hem klaar werd, heeft hij hen in zich herschapen tot
een vaak grootsche, de bizonderheden samenvattende, beelding. De kleuren zijn
zuiver, niet altijd reëel, mooi in hun verhouding, de penseelstreek onzichtbaar, 't
kleurvlak
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soms als email of inlegwerk. We zien ‘de Uil’, wiens wijze kop met de geheimzinnige
kraaloogen duikt uit den witten bontbef op het diep bruine veerenkleed; ‘de jonge
Eksters’ met de witte overhemden, de korte staartjes, de voorste nijdig gereed den
bek te openen, de andere gewichtig er achter; de uit den tinnen schotel pikkende
‘witte Haan’ met de fijne kleurnuancen in de rugveeren, de staartveeren vlak wit
tegen den grijzen muur; de grootsche ‘Raaf’, wiens diep blauw en zwart sonoor
samenstemt met het groen en blauw der bladeren van den stam, waarop hij als in
overpeinzing zit. En dan de verschillende ‘Geiten’, waaronder als 't meest complete
schilderij, de in zuiverheid van lijn en schoone blankheid geschilderde ‘Jonge Geit’,
die daar fier staat op de strakke fijne pooten, glanzend wit tegen den diep blauwen
vijver. Gelijk andere kunstenaars in een schoon vrouwenlichaam, zoo gaf Mankes
in deze jonge witte geit het beeld van zuivere schoonheid.
C.V.H.

N. Eekman bij Walrecht, Den Haag.
Waar wij in den laatsten tijd hier in den Haag zoo ruimschoots met middelmatigheid
werden bedeeld - met uitzondering van de tentoonstelling-Bakst - doet het waarlijk
weldadig aan, weer eens iets onder de oogen te krijgen, dat te waardeeren en hier en
daar zelfs te bewonderen valt. Bij de gunstige beoordeeling van dezen nog vrij jongen
(dertigjarigen) schilder door eenige anderen, sluit ik mij, zij 't dan ook onder eenig
voorbehoud, volgaarne aan. Niet elken dag doet zich hier in ons Hollandsche
kunstleven de gelegenheid voor, op een talent te kunnen wijzen, m.a.w.: op
w a a r d e e r e n d e wijze een critiek te kunnen schrijven. Dat Eekman mij, na een
aantal noodzakelijkerwijs scherpe kroniekjes, daartoe in staat stelt - daarvoor ben ik
hem dankbaar.
Eekman's werk kan vrij duidelijk de invloed van vier onzer, in hun werk eenigszins
verwante schilders: Toorop, Roland Holst, Thorn Prikker en Van Konijnenburg
onderkend worden. Met het noemen van dien invloed, zij het karakter van dit werk
reeds in eenige hoofdlijnen aangeduid, waarbij ik de namen dezer vier kunstenaars
zóó rangschikte, dat met Toorop de krachtigste beïnvloeding aan wordt gegeven,
enz. Zelfs komt het mij voor, dat ook Hodler een enkel maal tot voorbeeld gestrekt
heeft. Uit een en ander mag wel de conclusie worden getrokken, dat Eekman een
zeer bepaald, en reeds wel omschreven doel nastreeft.
Ik acht het overbodig om, met het oog op het voorgaande, hier in korte trekken de
karakteristiekste eigenschappen in het werk van Toorop, Holst, Prikker, van
Konijnenburg en Hodler te schetsen. Ieder kunstgevoelige is tegenwoordig wel
genoegzaam op de hoogte van de prestaties dezer schilders, zoodat ik hier kostbare
ruimte kan sparen, en met het oog op Eekman's werk, slechts naar deze kunstenaars
behoef te verwijzen.
Aanmerkingen van ernstigen aard, die ik hier zou willen maken, komen schier
geheel overeen met de bezwaren, welke ik ten opzichte van Toorop's ‘Kruisweg’,
en laatstelijk nog naar aanleiding van Kokoschka's werk, in dit tijdschrift heb
geopperd. Waar Eekman n.l. in aesthetisch opzicht soms zeker zeer zou bevredigen,
bederft hij zijn werk door een te veel aan verhalen van psychischen aard. De
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‘voorstelling’ springt soms op dusdanig opvallende wijze bij hem in 't oog, dat men
er daardoor ernstig in wordt belemmerd, een werk als k u n s t werk te zien. Wie mij
in deze niet ganschelijk begrijpt, neme maar eens een reproductie van Toorop's
bekende teekening ‘Brugge’ ter hand. Het wil mij steeds toeschijnen, dat de symboliek
daarin, het werk geenszins ten goede kan komen, dat deze teekening als zuivere,
rhythmische
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vertolking van de aesthetische qualiteiten der ruimte, zonder allerlei niet direct op 't
doel afgaande figuurtjes van biddende vrouwen, veel sterker ware geweest. Wie met
de moderne Duitsche, z.g.n. ‘expressionistische’ kunst vertrouwd is, weet welke
alleronguurste afmetingen deze vertolking van emoties van psychischen - niet van
aesthetischen - aard, heeft aangenomen. Vandaag huldigt men de sfeer-Strindberg,
morgen gevoelt men weer meer voor een stemming à la Galsworthy, en zulks moet
steeds maar in de b e e l d e n d e kunst worden vertolkt. Beseft men nog steeds niet,
dat aldus de ‘psychische inhoud’ van een beeldhouwwerk of schilderij, van zeer
betrekkelijke, want tijdelijke waarde zal zijn? De k u n s t waarde is echter iets
blijvends. Neem een, van sterk menschelijke expressie vrij, beeld uit het vroege
Egypte, China en Griekenland (de archaische kunst), en gij gevoelt er, hoewel de
menschen in dien tijd zeker psychisch heel anders hebben geleefd dan wij, de
onvergankelijke kunstwaarde in. De Laokoon-groep met zijn ongenietbare expressie
(afgezien van het verfoeilijk naturalisme) is echter van een ruimer standpunt
beschouwd, waarlijk niet méér verwerpelijk, dan veel moderne ‘expressionistische’
kunst.

N. EEKMAN, LEZENDE VROUW, HOUTSNEDE.

Nu behoeft Eekman zeer zeker niet met voorstelling en inhoud tekortkomingen
van aesthetischen aard te verdoezelen. Als b e e l d e n d kunstenaar is hij sterk genoeg,
en met zijn uitingen als zoodanig ben ik reeds volkomen tevreden. Van zijn
bovengenoemde leermeesters valt veel te leeren, doch laat hij niet te veel kijken naar
hetgeen door deze schilders ‘verhaald’ wordt. Die verhalen zijn n.l. nu reeds vrijwel
uit den tijd. Elk bizonder verhaal heeft slechts zijn korter of langeren tijd. De sterkste
beeldende kunst aller eeuwen, ‘vertelt’ ons maar weinig. Des te heviger weet zij ons
echter aesthetisch te ontroeren!
Het hier aanwezige schilderij No 12: 't Stille Huis, is voor mij een der gelukkigste
werken dezer expositie. Schier 't eenige werk, dat niet anthropo-centrisch van opzet
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is. Eekman bewijst met dit nummer, dat hij zonder een psychischverhaal, belangrijke
vormen en lijnen, en een rhythmische compositie kan scheppen.
Wat lichtere kleuren zouden het schilderwerk zeker ten goede komen. Vooral hier
beseft hij, die zich veel met Aziatische kunst bezig houdt, welk een onaangenaam
materiaal die Westersche olieverf vaak is.
Van de aquarellen, noem ik u No 21: 't Blauwe Boompje, als bizonder geslaagd.
Het is een g a a f werk geworden.
Eekman's houtsneden zullen er nog wel op
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vooruit gaan. De ‘Lezende Vrouw’ is echter reeds een goed staal, van wat hij nu
reeds vermag.
Eekman zou in gebrandschilderd glas zeker iets bizonders presteeren. Wie biedt
hem de gelegenheid zulk werk te leveren?
H.V.

Rijks sierkunst.
Was het niet Roland Holst die indertijd de aandacht vestigde op de typografische
leelijkheid van onze briefkaarten. Sinds dien is het arrangement wel beter geworden.
Maar het leelijke, ornamentaal zeer verouderde wapentje en de niet minder leelijke
postzegel zijn gebleven. Hoe lang, zoo vragen wij ons af, moeten wij op deze nu nog
blijven kijken. Er zijn nieuwe posttarieven in het zicht, ook nieuwe postzegels zullen
waarschijnlijk gemaakt moeten worden. Zou het nu niet eens tijd worden daarvoor
behoorlijke ontwerpen te laten maken door grafische kunstenaars. Het zou de moeite
loonen eens te laten zien welke goede postzegels er in Zwitserland bestaan, wat
Edward Pellens voor België maakte, Koloman Moser voor Oostenrijk, wat men in
Portugal op zijn brieven plakt, en mogelijk kom ik hier een volgende maal nog wel
toe, voorloopig moet gij maar aannemen dat het zoo is en U verbazen dat men in ons
Nederland nog altijd wat ten achter blijft. Ik weet wel, men heeft een poging gedaan,
en met genoegen herinneren wij ons wat Prof. Derkinderen en wat De Bazel gemaakt
heeft; maar dit was een begin, dat misschien niet ten volle geslaagd is; hierbij moest
het niet blijven.
Dit herinnert mij aan de ‘versierde’ Staatsleening, door Haverman in de N.R.C.
indertijd zoo geestig geridiculiseert. Hij had ten volle gelijk, het was een praktisch
onbruikbaar ding geworden, de ontwerper was aan het ‘sieren en tooien’ gegaan tot
de duidelijkheid verdween. Maar à qui la faute? De opdracht was gegeven niet aan
een grafisch kunstenaar, die van schrift en schriftplaatsing eenige studie had gemaakt,
maar aan een architect die misschien wel decoratief is aangelegd.
Inplaats van na deze mislukking voor de volgende leening eens een ander
kunstenaar in den arm te nemen, is het Rijk weer teruggekeerd tot het geijkte
voorwereldlijke staatsschuld-papiertype.
Dit is een droevig gebaar voor onze grafische kunstenaars; alsof er niemand zou
zijn die een goed bruikbaar en toch aesthetisch verzorgd papier zou kunnen maken!
Is men bang nog eens bij een verkeerde aan te landen, welnu laat dan het veel gesmade
prijsvragensysteem uitmaken, of wij hier minder praesteeren dan in andere landen,
nu de commissie van advies een verkeerde greep heeft gedaan.
Heeft men na de postzegels van De Bazel ook ineens de schrik te pakken en moeten
wij daarom blijven doorzeulen met zegels die voorzien van krullen en cartouches de
smaak van het jaar o typeeren.
Indien men de zegels van 1, 1½, 2, 2½ cent goed beziet zal men nauw gelooven,
dat er iets als moderne ornamentiek bestaat, en bekijkt men de entourage van de
koningin op de postzegels van af 3 cent, ook dan verbaast men zich, dat in een land
waar de koningin, naar de couranten berichten, zelf teekent, nog iets van een zoo
verouderde compositie en ornament-indeeling bestaat.
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Het wordt waarlijk tijd, dat men van Rijkswege hier eens zijn aandacht aan schenkt.
R.W.P. Jr.
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FIG.

8. GIOTTO. - S. FRANCISCUS PREDIKT TOT DE VOGELS. FRESCO IN DE KERK TE ASSISI.
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Het dekoratieve element in de kunst
door Elisabeth H. Korevaar-Hesseling.
‘Dekoratief’ behoort tot de termen, waarmede men bepaalde kunstwerken bij voorkeur
karakteriseert. Het ligt echter voor de hand dat ten slotte het inzicht in een speciaal
kunstwerk niet veel helderder wordt wanneer men het er niet over eens is wat onder
een dergelijke term verstaan moet worden. Het zal velen dan ook niet duidelik zijn
wat er bedoeld wordt wanneer zij het dekoratieve karakter van de Byzantijnse kunst
horen prijzen of wel dat van de daarvan toch zo zeer verschillende Japanse kunst.
Zo kan men eveneens horen spreken over het dekoratieve element in een Van Eyck
of in een Botticelli. - Blijkbaar is er dus iets wat al deze kunstwerken gemeen hebben
en waarop men doelt als men over het dekoratieve element in hen spreekt.

FIG.

1. CHINESE VAAS VAN JADE.

Wat is dan echter dit element, wat heeft men er onder te verstaan en hoe
manifesteert het zich in de kunst? Ziedaar de vragen waarop wij zullen trachten in
de volgende studie antwoord te geven.
Wij willen allereerst proberen vast te stellen welke betekenis aan het woord
dekoratief gehecht kan worden om daarna met deze betekenis voor ogen na te gaan
onder welke vormen dit principe zich in verschillende tijden en in verschillende
kunsten uit.
Wij zijn er ons terdege van bewust dat we bij een dergelijke beschouwing een zeer
eenzijdig standpunt innemen. Het zal in de loop van ons betoog immers duidelik
worden dat wij ons hier bezig houden met een zuiver visueel probleem; wij zullen
zien dat het dekoratieve element geheel een kwestie is van de v o r m waarin de
kunstenaar zijn emotie uit (visueel element) en niet van de stemming of van de inhoud
van het kunstwerk (geestelik element), dat wil dus zeggen dat wij hier alleen nagaan
wat de kunstwerken ons laten z i e n en dat wij ter zijde laten wat ze ons te d e n k e n
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geven. (In hoeverre een bepaalde geestelike inhoud alleen mogelik is bij een speciale,
in casu dekoratieve vorm is een
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kwestie waarop wij hier niet nader in zullen gaan).
Zelfs al beperken wij ons echter tot de visuele kant van de kunst, dan nog is de
vraag naar de betekenis en de rol van het dekoratieve element er slechts één uit de
vele problemen die er zijn. Het komt ons echter voor dat deze eenzijdigheid geen
kwaad kan. Wij zullen immers zien dat vele kunstwerken in een geheel nieuw licht
verschijnen wanneer zij van een bepaald standpunt worden beschouwd. Op speciale
karaktertrekken die over het hoofd gezien worden, omdat anderen sterker spreken,
wordt dan juist de nadruk gelegd en zo krijgt men vaak een frisse kijk op een
kunstwerk. Wij moeten ons natuurlik niet verbeelden dat wij met een dergelijke
beschouwing nu ook het onderwerp hebben uitgeput; pas wanneer wij op vele
manieren eenzijdig zijn geweest en het probleem der kunst vanuit verschillende
gezichtspunten hebben bekeken, kan er van volledigheid sprake zijn.
Dekoratief komt van decorare of versieren; dekoratief is datgene wat geschikt is
om te versieren.
De meest typiese vorm van versiering geeft het o r n a m e n t ons te zien. Wij
vinden het in de alleroudste tijden reeds toegepast op voorwerpen van dageliks
gebruik. Daar dient het dan voor verfraaiing, ter opluisteríng en heeft dus niets te
maken met het praktiese nut.
Het is ontstaan omdat de vervaardiger er pleizier in had en 't voorwerp in zijn ogen
aantrekkeliker was met 't ornament dan zonder dat.
Als zodanig is het ornament dan ook een der uitingen van de esthetiese aanleg van
de mens. Een vaas zoals op fig. 1 is afgebeeld, is natuurlik even goed te gebruiken
zonder versierend ornament, maar dan zouden wij niets meer zien dan een gewoon
gebruiksvoorwerp terwijl, nu de versiering gepaard met de schone vorm, het een
groot genot is naar deze v a a s te kijken.
Onze eerste taak moet nu wezen na te gaan wat de meest karakteristieke
eigenschappen van het ornament zijn, daar het ornament dekoratieve kunst in de
uiterste vorm te zien geeft. Tegelijk hiermede zullen wij dan de definitie van het
dekoratieve principe gevonden hebben en dit zal ons onmiddellik tot ons doel voeren:
het onderzoek naar het dekoratieve element in de vrije kunst.
Het spreekt vanzelf dat niet alles wat ter versiering op een voorwerp is aangebracht
daarom reeds een ornament is. Om zo genoemd te kunnen worden moet de versiering
bepaalde eigenschappen bezitten; welke deze eigenschappen zijn springt reeds bij
een eenvoudige vergelijking in het oog. Om dit aan te tonen beelden wij hier af een
dalmatica uit de XIe eeuw, fig. 2 en een Perzies kleed uit de XVIIde eeuw, fig. 3
Beide zijn prachtige voortbrengselen van kunstnijverheid en staan als kunstwerken
vrij wel op een zelfde hoogte. De aard hunner versiering is echter zeer verschillend.
Reeds bij een vluchtige beschouwing treft het ons dat bij de dalmatica ons oog
allereerst geboeid wordt door de grote cirkel waarin de Kristus is voorgesteld, tronend
tusschen Maria en Johannes, omgeven door engelen en heiligen. Behalve deze
voorstelling zien wij nog andere tafrelen die onderling verbonden zijn door kleine
cirkels met een kruis gevuld, waardoor als 't ware een fonds gevormd wordt.
Van al de voorstellingen is het wederom de Kristusfiguur die het middelpunt vormt
en waarop het hoofdaccent valt. Op het Perziese kleed zullen wij tevergeefs naar
zo'n hoofdaccent zoeken, op gelijkmatige afstanden zien wij daar de motieven van
elkaar geplaatst. Geen enkel stuk van het grote vlak dat 't kleed vormt, spreekt ten
koste van een ander deel, de versiering vormt als 't ware een netwerk dat 't geheel
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gelijkelik bedekt. Beschouwen wij de gestyleerde vogels als de meest in 't oog vallende
accenten, dan zien wij dat deze allen dezelfde
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waarde hebben, d.w.z. dezelfde vorm, dezelfde sterkte van kleur enz. Zij zijn op
regelmatige wijze gegroepeerd over het vlak en vormen daar vierkanten die alle even
groot zijn. In al die vierkanten zijn gestyleerde bloemen geplaatst, die ook weer allen
aan elkaar gelijk zijn en gelijkmatig over het vlak verdeeld. Het geheel is afgesloten
door een rand die versierd is met regelmatig geplaatste motieven.

FIG.

2. DALMATICA UIT DE SCHATKAMER VAN ST. PIETER TE ROME, XIE EEUW.

Tevergeefs zal men verder op het Perziese kleed naar de derde dimensie zoeken:
het vlak is absoluut bewaard gebleven, er is geen kwestie van dat 't ene motief bijv.
half achter het andere staat, waardoor de illusie van diepte verkregen zou worden,
evenmin zijn de vogels zo weergegeven dat de ene vleugel over de andere heen reikt,
enz. enz. Vogels en bloemen zijn geheel vlak gehouden.
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Bij de dalmatica kan men dit laatste niet geheel zeggen. Bepalen wij ons tot de grote
cirkel, dan is er weliswaar geen naturalistiese diepte voorgesteld, maar we zien toch
wel degelik dat bijv. Maria en Johannes voor de andere figuren staan en even achter
de Kristus. Eveneens is in de Kristusfiguur het zitten aangegeven, waardoor dus de
knieën niet meer in hetzelfde vlak komen te liggen als het bovenlichaam.
Vergelijken wij de verschillende menselike figuren die hier voorkomen met de
vogels op 't Perziese kleed, dan zullen we zien dat op de dalmatica ook niet alle
motieven aan zich zelf gelijk zijn en zo kunnen wij tal van andere verschilpunten
aanwijzen. Het blijkt nu dat 't algemene spraakgebruik aan de versiering op het
Perziese kleed de naam o r n a m e n t geeft en aan die op de dalmatica niet.
Daarmee is nu geenszins gezegd dat de dalmatica n i e t goed versierd is; wij
zouden integendeel juist kunnen wijzen op de fraaie manier waarop de middeleeuwse
kunstenaar zijn figuren zo heeft weten te styleren en in de cirkel te schikken dat ze
zich bij die ronde vorm aansluiten, zonder te veel op zich zelf te gaan spreken. Deden
zij dit wel, zij zouden een voorstelling op zich zelf vormen en zich niet meer
ondergeschikt kunnen maken; zij zouden dus niet meer voldoen aan een der eerste
eisen die men aan een goede versiering mag stellen.
Wij menen dat door de zo juist besproken vergelijking het eigenaardig tweeledig
karakter van het ornament reeds op het eerste gezicht duidelik wordt. Toch mogen
we er niet toe overgaan uit de gemaakte opmerkingen een definitie van het ornament
samen te stellen, voordat wij ons hebben vergewist of ook de algemeen bekende
ornamenten dezelfde eigenschappen vertonen als die wij bij de versiering op het
Perziese kleed konstateerden.
Dit is nu werkelik het geval: bestuderen wij allereerst de ornamenten met
geometriese motieven zoals de Mohammedaanse kunst er ons zoveel te zien geeft,
dan is het duidelik dat deze vlak zijn en dat dit vlak tevens regelmatig is verdeeld.
Men denke daarnaast eens aan de bekende Griekse randen: de band die zij versieren
is eigenlik één grote rechthoek die telkens in gelijke stukken verdeeld is door de
haakvormen waaruit de ander is samengesteld. Maar ook bij de ornamenten met
motieven ontleend aan de dieren- of plantenwereld vindt men hetzelfde: zo is de
akanthusrank eveneens in twee dimensies gehouden en komen de hoofdaccenten op
regelmatige afstanden terug. Hetzelfde kan men zeggen van de fraaie
granaatappelpatronen die op zovele weefsels voorkomen, ja zelfs van de ornamenten
uit de 18-eeuwse kunst. Al schijnen deze nog zo los gekomponeerd, toch zijn de
motieven op gelijke afstand van elkaar geplaatst, waardoor het vlak gelijkmatig
verdeeld wordt. Ook het vlakke element wordt in alle ornamenten uit de meest
verschillende stijlen gehandhaafd; waar dit niet gebeurt kan men gerust zeggen dat
de kunst in verval raakt. Heel duidelik is dit bij verschillende ornamenten aan 't eind
der 18de eeuw te zien, waar sommige details, bijv. bloemen, zo naturalisties zijn
behandeld, dat ze het vlak verbreken.
Wij menen ten slotte te mogen resumeren om tot de volgende definitie te komen:
Het ornament is de versiering ontstaan door de regelmatige
verdeling van het vlak.
Twee faktoren treden bij deze beschouwing op de voorgrond, namelik de r e g e l m a a t
en het v l a k , en we zullen goed doen hier nog eens de aandacht op te vestigen, daar
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het straks zal blijken hoe juist in deze faktoren de verwantschap tussen het ornament
en het dekoratieve element in de vrije kunsten gezocht zal moeten worden.
De regelmatige vlakverdeling is karakteristiek voor het ornament; ook bij de meest
ingewikkelde ornamenten vinden we haar
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terug. Bij gekompliceerde ornamenten is het wel eens moeilik die regelmaat te
onderscheiden, maar bij nauwkeurige beschouwing kunnen wij deze toch altijd terug
vinden en wat meer zegt, kunnen wij zelfs konstateren dat aan alle ornamenten
g e o m e t r i e s e s c h e m a 's ten grondslag liggen. En dit is geen toeval. De geometrie
immers is de leer van de aan wetten gebonden v l a k v e r d e l i n g ; zij bestudeert
de verschillende manieren waarop een bepaald vlak in regelmatige stukken verdeeld
kan worden en de wetten die hieraan ten grondslag liggen. Zo is bijvoorbeeld een
vierkant regelmatig te verdelen door de diagonalen, een cirkel door de middellijnen,
de koorden enz. enz.

FIG.

3. GEDEELTE VAN EEN PERZIES KLEED, XVIIE EEUW.

't Ligt voor de hand dat een kunst waarvan het wezen de regelmatige verdeling
van het vlak is, op geometriese grondvormen zal moeten berusten.
Laten we echter nooit vergeten dat het bij 't ornament gaat om k u n s t , dat dus
een e m o t i o n e e l element bevat en dat we dan ook geen geometriese
werktekeningen te zien zullen krijgen, maar alleen een figuur waarvan de
h o o f d p u n t e n samen vallen met geometriese schema's. Een zeer fraai voorbeeld
hiervan is te vinden in het Nederlands Museum. Wij bedoelen het Spaans-Moorse
bord, afgebeeld in fig. 4.
Dit bord is door de artiest opgevat als één grote cirkel die versierd moest worden.
De rand als zodanig heeft hij niet geaccentueerd, wel heeft hij de nadruk gelegd op
het middelpunt door 't wapenschild met het leeuwtje. Vanuit dit middelpunt wordt
de cirkel door tien middellijnen in gelijke stukken verdeeld; de lijnen zwenken van
boven alle in een boogvorm naar links en de verschillende parten, die daardoor
gevormd worden, zijn met ranken van bloemen aangevuld.
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Een uiterst eenvoudig geometries schema ligt aan de versiering ten grondslag; hierdoor
vindt 't oog tussen al die wriemelende motiefjes op regelmatige afstanden rustpozen
en wordt het vlak dus in gelijkmatige geledingen verdeeld.
Het prachtige bord zelf is er om te bewijzen dat 't geometriese schema slechts de
achtergrond vormt. Met welk een zwierige en toch krachtige lijnen wist de schilder
als 't ware over dit schema heen te spelen! Nooit volgt hij de middellijnen slaafs, zijn
fijne smaak geeft hem juist aan hoever hij gaan kan zonder de regelmaat te verbreken.
't Zou ons te ver voeren nader op de verschillende andere schoonheden van dit bord
in te gaan, liever vestigen wij nog eens de aandacht op het reeds besproken Perziese
kleed (fig. 3). Hier kunnen wij het geometriese geraamte zien dat aan een versiering
in een rechthoek ten grondslag gelegd kan worden. Ook hier evenmin het slaafse
volgen van de lijnen die het vlak in horizontale en vertikale richting doorsnijden. De
vogels die deze lijnen moeten accentueren, zijn telkens even buiten de lijn geplaatst,
waardoor er leven en spanning in zo'n kompositie komt. Hoe groter de kunstenaar
is, hoe meer partij hij zal weten te trekken van al deze subtiele afwijkingen en hoe
rijker de versiering zal worden. Het afgebeelde kleed is hiervan wel een biezonder
goed voorbeeld. 't Is schijnbaar zo eenvoudig, maar men lette eens op hoe behalve
de vertikale en horizontale lijnen ook door diezelfde motieven de diagonalen zijn
gesuggereerd; hoe men, door de blik op de bloem te fixeren waar twee vierkantjes
samen komen, de zich daar bevindende vier vogels als in een ster ziet. Op deze wijze
kan men zich in een goed ornament verdiepen en er steeds nieuwe schoonheden in
ontdekken.
Naast deze enkele opmerkingen over de wijze waarop men zich de aan ieder
ornament ten grondslag liggende geometriese schema's heeft voor te stellen, nog een
enkel woord over het tweede belangrijke element; het v l a k . We zagen reeds dat het
vlak tot 't wezen zelf van 't ornament behoort; dit sluit dus in zich dat bij een ornament
nooit perspektief mag voorkomen of enig ander middel waardoor de illusie van diepte
opgewekt wordt.
Wij zouden hier nog aan toe willen voegen dat we het begrip vlak niet te eng
moeten opvatten. We mogen er dus het gebogen oppervlak van een vaas even goed
onder verstaan als de zuivere cirkel, het gevelveld van een tempel even goed als het
kapiteel van een zuil. Wij vestigen er echter de aandacht op, dat dergelijke zaken
niet altijd als vlak behandeld worden; men denke slechts aan de Korinthiese kapitelen
en vergelijke die eens met de Byzantynse. De laatste zijn versierd met een ornament
dat gemaakt is voor, en zich geheel aanpast bij het trapeziumvormige vlak van het
kapiteel, waardoor deze trapeziumvorm dan ook duidelik zichtbaar blijft. Bij de
Korinthiese kapitelen zijn de fraaie akanthusbladen in drie dimensies bewerkt, het
ene blad staat half achter het andere of steekt er boven uit. Hiermee gaat 't vlak van
't kapiteel zelf onherroepelik verloren; de akanthusbladen spreken te veel op zich
zelf. Toch zijn ook deze als versiering bedoeld - daarom zouden wij ze tot de
d e k o r a t i e v e s k u l p t u u r willen rekenen. Daartoe behoren naar onze mening
ook karijatiden, pinakels e.d., allemaal kunstprodukten die men vaak als ornamenten
beschouwt.
Het o r n a m e n t dat wij zo even karakteriseerden als de versiering ontstaan door de
regelmatige verdeling van het vlak, wordt samengesteld uit verschillende m o t i e v e n .
Deze kunnen van verschillende herkomst zijn:

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

Ze kunnen geometries wezen, ontleend aan de dieren- en plantenwereld enz. enz.
(In het reeds meermalen besproken Perziese kleed zijn de vogels en de gesty-
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leerde bloemen het motief.) Altijd zullen de motieven tot een regelmatig geheel zijn
samengesteld.
Eigenaardig is het op te merken dat zo'n motief op zich zelf ook weer een klein
ornamentje kan wezen. Zo is bijvoorbeeld de rozet een motief dat zeer veel toegepast
wordt. Op zich zelf is zo'n rozet echter ook een regelmatige vlakverdeling en dus
een ornament, dat op haar beurt als versiering zou kunnen dienen. Zo vinden we een
rozet vaak als het enige ornament van een vierkant paneel, bij een deur bijvoorbeeld.

FIG.

4. SCHOTEL VAN SPAANSCH-MOORSCH AARDEWERK, XVE EEUW. (NEDERL. MUSEUM).

We kunnen ons een zelfde vierkant paneel echter ook voorstellen versierd met een
rand waarin rozetten als motief voorkomen. Dergelijke figuren kunnen dus beurtelings
ornament of motief zijn en we zullen menigmaal bij de bespreking van een ornament
goed doen dit onderscheid in 't oog te houden.
Een veel belangrijker probleem in verband met het dekoratieve element in de vrije
kunsten is de vraag hoe een vorm nu geschikt wordt om tot motief te worden verwerkt
om het daarna in een ornament te gebruiken.
De vormen die men in de natuur vindt, zoals bloemen, vogels, schelpen zijn veel
te grillig van vorm om zich ongewijzigd te lenen tot een regelmatige vlakverdeling.
Zette men zulke vormen op regelmatige afstanden van elkaar, dan zouden juist door
die grillige vormen de tussen twee accenten gelegen ruimtes ongelijk worden
afgesneden. Daarom worden deze naturalistiese vormen g e s t y l e e r d d.w.z. er
wordt regelmaat gebracht in de onregelmatigheden door de vormen van hun
toevalligheden te ontdoen zodat men de karakteristieke hoofdvorm overhoudt. Zo
kan bijvoorbeeld een zonnebloem die van boven is gezien, terug worden gebracht
tot een cirkel en zo zijn de vogels op het Perziese kleed ook herleid tot hun
karakteristieke hoofdvorm. Hierin is dan ook de verklaring te zoeken waarom alle
vogels hetzelfde zijn: de stylering doet a l g e m e n e vormen ontstaan. Behalve dit
heeft 't styleren nog tot taak de aan de natuur ontleende vormen tot geheel v l a k k e
figuren te verwerken. 't Zelfde voorbeeld van de zonnebloem doet duidelik zien hoe
deze niet alleen regelmatig is geworden maar ook tot een platte vorm is geprojekteerd.
De vogels op 't Perziese kleed kunnen hetzelfde nog eens bevestigen.
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Men voelt dat 't styleren een kwestie van graad is; wanneer maar weinig gestyleerd
wordt, spreekt men van naturalistiese ornamenten; na wat hierboven gezegd is,
behoeft 't geen nader betoog dat de streng gestyleerde vormen onherroepelik een
anti-naturalisties karakter gaan dragen.
Het is zeer belangrijk in te zien dat naturalistiese vormen niet geschikt zijn om er
regelmatige vlakverdelingen mee te krijgen, dus om dekoratief te werken en dat
anti-naturalisme dus onverbrekelik samen hangt met het ornament. Later zullen wij
dit-
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zelfde verband weer konstateren bij het dekoratieve element in de vrije kunst.

FIG.

5. W.B. THOLEN ‘DE KANNENBURG’.

Tot nu toe hebben wij nog geen enkel woord gezegd over de k l e u r e n . Dit komt
omdat aan ongekleurde reprodukties zo moeilik iets over de kleur te demonstreren
valt. Toch is de kleur ook bij het ornament een zeer belangrijke faktor. Wanneer een
zelfde kleur van een bepaalde sterkte op gelijke afstanden steeds weer terugkeert,
kan zij namelik zeer goed meehelpen de indruk van regelmaat te versterken. 't Spreekt
bovendien vanzelf dat de kleuren op zich zelf ook vlak gehouden moeten worden,
d.w.z. dat de motieven met een kleur moeten worden ingevuld die overal dezelfde
kleurwaarde heeft en die dus niet bijv. donker begint en licht uitloopt. Verder mogen
er natuurlik geen lichteffekten op aan gebracht worden waardoor bepaalde delen
geaccentueerd zouden worden. Kortom, ook in de kleuren moet bij het ornament alle
naturalisme vermeden worden.
Hoe interessant de studie van het ornament ook moge zijn, hoe belangrijk het ook
is de ornamenten van uit verschillende gezichtspunten te beschouwen en ze bijv. in
te delen naar de m o t i e v e n of naar de verschillende r i c h t i n g e n die ze
accentueren, toch kan 't niet in onze bedoeling liggen hierop nu nader in te gaan. Wij
mogen immers slechts bespreken wat van belang is voor het ons gestelde doel: het
onderzoek van het dekoratieve element in de vrije kunsten. Er is echter nog één punt
waarover iets gezegd moet worden en dat is over het r y t h m e .
Rythmies is namelik een geliefkoosd adjektief om ornamenten te karakteriseren.
Aanvankelik hebben wij er dan ook over gedacht als definitie van het ornament over
‘rythmiese vlakverdeling’ te spreken. Wat heeft men echter te verstaan onder rythme?
't Is een begrip dat ontleend is aan de muziek en het betekent daar de r e g e l m a a t
d e r a c c e n t e n . Muziek is een kunst die zich in de t i j d beweegt, de tonen komen
n a elkaar en de accenten, dat zijn de klanken en de maatdelen waarop de nadruk is
gelegd, v o l g e n derhalve o p e l k a a r . In de beeldende kunst is dit anders: deze
beweegt zich in de ruimte en de motieven waarop de nadruk is gelegd liggen niet
n a , maar n a a s t elkaar. Er zijn nu voortbrengselen in de beeldende kunst waar men
heel duidelik kan zien dat de geaccentueerde delen op regelmatige afstanden van
elkaar zijn geplaatst en 't is geen wonder dat men in zo'n geval van rythme gaat
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spreken. Heel dikwijls ziet men dit bij het ornament waar dezelfde accenten op
regelmatige afstanden naast
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elkaar voorkomen. Ons oog volgt onwillekeurig al die accenten, leest ze als het ware
af en we voelen daarbij een regelmatige deining, niet ongelijk aan de deining die we
ondergaan bij 't horen van het rythme in de muziek.

FIG.

6. E. KARSEN ‘HET DALEN VAN DE NACHT’.

Het reeds in een ander verband besproken Spaans-Moorse bord (fig. 4) geeft ons
een voorbeeld van rythme in het ornament. Duideliker zou wellicht een voorbeeld
zijn waarbij het rythme zich niet in cirkelvorm maar in een rechte lijn beweegt - toch
krijgen we ook hier sterk het gevoel van het rythmies voortgaan der lijnen en accenten
wanneer we speciaal letten op de bogen waarin de middellijnen omzwenken en die
met hun uiteinde een bloem omsluiten. Behalve regelmaat zien we hier dus ook
rythme.
Beschouwen we nog eens het onderste deel van de Chineese vaas (fig. 1) dan zien
wij dat in de beeldende kunst niet alle regelmaat als rythme wordt gevoeld. We zien
de eigenaardige trapeziumvormige buik van de vaas versierd met een ornament van
gestyleerde draken, die streng symmetries om de middellijn zijn gegroepeerd.
Van accenten die op regelmatige afstanden terugkeren en daardoor een zekere
beweging sugereren, bespeuren wij niets. Wij komen dus tot de overtuiging dat het
rythme wel regelmaat is, maar dat niet alle regelmaat daarom nog rythme is en daarom
behoort het rythme dan niet tot het eigenlike wezen van het ornament, al komt het
er dikwijls in voor.
Het ornament hebben wij leren kennen als de zuiverste vorm van versieringskunst.
Naast de sierkunst staat een geheel andere kunst, die wij in dit opstel de v r i j e k u n s t
willen noemen. Terwijl in de sierkunst het v l a k hoofdzaak is, wordt het in de vrije
kunst bijzaak en komt daar allereerst in aanmerking de voorstelling die de kunstenaar
kreeg naar aanleiding van hetgeen hij zag of ondervond en waardoor hij sterk
geëmotioneerd werd. Ook om een goede versiering te maken is natuurlik emotie
nodig, maar het is 't gevoel van behagen dat ontstaat door de schone harmoniese
vlakverdeling (visuele emotie) en 't is in wezen zeer verschillend van de emotie die
Rembrandt bijvoorbeeld gevoeld moet hebben bij het maken der aan iedereen bekende
Staalmeesters, waar de psychologie der geportretteerden naast de warme broeierige
kleuren het sterkst spreken.
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Het vlak als zodanig komt in een dergelijk kunstwerk totaal niet tot uitdrukking;
wel heeft de artiest een vlak nodig om er het bewuste beeld op te kunnen fixeren,
maar het is dan een technies hulpmiddel en geen u i t g a n g s p u n t dat de hele
kompositie beheerst.
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Wij zien hier dus twee vormen van kunst wier idealen geheel verschillend zijn. Aan
de ene kant de kunstenaar die wil versieren, de voorwerpen om zich heen verfraaien,
en aan de andere kant de kunstenaar die beelden en voorstellingen vast wil houden
die hem hebben geëmotioneerd.
Wij beelden hier een schilderij van W.B. Tholen af (fig. 5) als voorbeeld van een
vrij kunstwerk. Wij zien hier de visie die de schilder van een oud kasteel gehad heeft;
wij voelen de dromerige stemming mee die de schilder hier ondervonden moet hebben
en we begrijpen hoe de artiest genoten heeft van de fijne pikturale kwaliteiten die
een dergelijk oud gebouw bezit. Overtuigend zijn deze kwaliteiten in het kunstwerk
uitgedrukt: de ijle atmosfeer, de fijne kontrasten der kleuren, de reflexen in het water
zijn met de grootste liefde weergegeven. Over het vlak wordt echter niets gezegd,
we denken er niet aan dat 't zou kunnen bestaan: ons oog wordt juist de diepte in
getrokken langs de wijkende muur en 't spiegelende water onder de bomen door,
waar wij een eindeloze verte achter vermoeden.
Tot nu toe hebben wij de sierkunst en de vrije kunst scherp van elkaar gescheiden
en hun beider idealen als aan elkaar tegengesteld beschouwd.
Was de ene kunst dienend, de ander was vrij, was bij de ene het vlak hoofdzaak,
bij de ander was het bijzaak. In werkelikheid bestaan er tussen beide kunsten zeer
veel o v e r g a n g s v o r m e n . Het blijkt namelik dat in de vrije kunst het vlak zijn
invloed kan doen gelden en het blijkt eveneens dat in de sierkunst de kunstenaar niet
altijd alleen versiering wil geven, maar zich soms gaat interesseren voor de
voorstelling en daarmee eigenlik het gebied der vrije kunst betreedt.
't Ligt voor de hand dat in beide gevallen een kunstwerk zal ontstaan dat bepaalde
eigenschappen gemeen heeft met 't ornament. We komen dan ook tot de konklusie
dat s o m m i g e w e r k e n u i t d e v r i j e s c h i l d e r k u n s t g r o t e
verwantschap vertonen methet ornament en dat dergelijke
kunstwerken, voor zoverzij dit doen, in overdrachtelike zin
dekoratiefwordengenoemd.
Een voorbeeld moge het hierboven gezegde verduideliken. Fig. 6, een schilderij
door E. Karsen, biedt een aardige vergelijking met het zo juist besproken schilderij
van Tholen.
In tegenstelling met het werk van Tholen doet 't stuk van Karsen v l a k aan. Er is
bijvoorbeeld heel weinig afstand tussen het hekje en de bomen die zich voor het huis
bevinden. Ook de struiken op zij van het huis schijnen in één vlak te liggen met de
voorgevel. Wij hebben hier met een kwestie van graad te maken; dit schilderij is lang
niet zo vlak als een ornament, daarvoor houde men het eens naast 't Perziese tapijt.
Vergeleken bij de Kannenburgh van Tholen zien we echter heel duidelik dat de
schilder gepoogd heeft zijn werk zo vlak mogelik te houden. Juist in deze vlakheid
schuilt nu de verwantschap met het ornament en daarom noemen wij dit een der
dekoratieve elementen van dit werk. Naast vlakheid vertoont het werk van Karsen
echter ook r e g e l m a a t . De kompositie is immers bijna symmetries te noemen.
Men lette eens op de wijze waarop de klimrozen langs de deur van onderen zwaar
beginnen en dan met een bijna gelijke boog zich naar de ramen buigen. Ook de beide
bomen voor het huis zijn bijna gelijk gevormd: hun grote takken verdelen de witte
muur van het huisje op nagenoeg dezelfde manier. Van zuivere symmetrie zoals we
die met passer en lineaal slechts kunnen bereiken, is natuurlik geen kwestie. Dit is
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echter ook geenszins nodig, men denke nog eens aan het Spaans-Moorse bord. Ook
daar zagen wij hoe de artiest vrij over 't geometriese schema heen fantaseerde zonder
toch de regelmaat uit
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het oog te verliezen. Juist door het accentueren der regelmatige verdeling van het
vlak zal dit blijven spreken en daardoor het overheersen van de vrije voorstelling
van de artiest verhinderen. Een dergelijk kunstwerk zal dan ook veel meer geschikt
zijn om tot versiering te kunnen dienen: het zal dekoratief worden.
Met deze vergelijking hebben wij getracht de lezer door eigen aanschouwing het
verschil te laten voelen tussen een vrij kunstwerk zonder en een met een sterk
dekoratief karakter. Bepalen wij ons tans tot het dekoratieve element meer in het
algemeen, dan zullen wij goed doen eerst nog eens in herinnering te brengen dat de
karakteristieke eigenschappen van het ornament waren: vlakheid en regelmaat. Als
gevolg van deze primaire eigenschappen noemden wij gestyleerde vormen, vlakke
kleuren, kortom anti-naturalisme.
Welnu, al deze zelfde kenmerken zijn terug te vinden in verschillende kunstwerken
die geen ornamenten zijn, noch gemaakt ter versiering van een speciaal voorwerp,
maar die algemeen tot de vrije kunst gerekend worden. Voor zover deze kunstwerken
nu de bewuste eigenschappen gemeen hebben met het ornament, voor zover ze dus
vlak, regelmatig, gestyleerd enz. zijn, voor zover zijn ze dekoratief.
Wij hebben hiermee de eerste vraag beantwoord die we ons stelden, tans kunnen
wij ons afvragen: hoe manifesteert het dekoratieve element zich in de kunst, m.a.w.
onder welke vormen krijgen we in de loop der ontwikkeling met het dekoratieve
element in de kunst te maken? Zijn er bijvoorbeeld bepaalde periodes waarin de
dekoratieve eigenschappen op de voorgrond treden; zijn deze kenmerken altijd alle
te samen aanwezig of is het mogelik dat slechts enkele ervan in een werk gevonden
worden, zodat er kunstwerken bestaan zouden die alleen vlak, maar niet regelmatig
zijn en omgekeerd. Wij zullen hier moeten volstaan met er op te wijzen dat er
inderdaad kunstwerken zijn die op ons een dekoratieve indruk maken en die toch
niet alle dekoratieve eigenschappen bezitten. Reeds zeiden wij dat we te maken
hebben met een kwestie van graad. Deze graad hangt niet alleen af van het bestaan
van meer of minder der dekoratieve eigenschappen, deze kunnen zelf ook weer in
meer of minder sterke mate voorkomen. Zo vertoont zich tussen ornament en vrije
kunst een oneindige reeks overgangen.
Ten slotte willen wij trachten het hier boven gezegde met enige voorbeelden toe te
lichten; het zou zeer zeker interessant wezen daarna in alle biezonderheden aan te
tonen hoe het dekoratieve principe zich in de loop der geschiedenis heeft ontwikkeld,
maar zulk een schets zou de grenzen van dit opstel ver overschrijden.
Als eerste voorbeeld kiezen we een kunstwerk dat a l l e dekoratieve eigenschappen
bezit die wij hebben leren kennen. Wij bedoelen een prachtig Egypties relief uit het
Leidse museum. Om misverstand te voorkomen, brengen wij nog eens in herinnering
dat wij ons zeer goed bewust zijn een eenzijdig standpunt in te nemen, wanneer wij
van dit kunstwerk alleen het dekoratieve karakter prijzen. Wij zien in een werk als
in fig. 7 is afgebeeld, geenszins de grote rust en de mystieke stemming voorbij die
er zo krachtig in zijn uitgedrukt.
Op het ogenblik wensen wij ons echter te bepalen tot het dekoratieve element en
vestigen wij de aandacht op de regelmatige wijze waarop het vlak hier is verdeeld.
Allereerst worden ons drie rechthoeken gesuggereerd in ieder waarvan zich een
geknielde vrouwenfiguur bevindt. Deze figuren zijn nagenoeg geheel aan elkaar
gelijk, tengevolge waarvan de lijnen der armen en benen aan elkaar parallel lopen
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en er een spel van evenwijdige lijnen doen ontstaan die de indruk van regelmaat zeer
versterken. Men zou in dit geval zeer goed van rythme kunnen spreken omdat
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we hier inderdaad dezelfde accenten op geregelde afstanden naast elkaar aantreffen.
Merkwaardig is het hier te realiseren hoe de kunstenaar zich wederom niet slaafs aan
de gemaakte indeling houdt, maar zich kleine afwijkingen veroorlooft, waardoor een
zekere levendigheid ontstaat zonder dat de regelmaat nog verbroken wordt. (Men
lette bijv. op, dat de punten der ellebogen en der hoofddeksels niet in één lijn liggen.)

FIG.

7. EGYPTIES RELIEF UIT HET RIJKS MUSEUM VAN OUDHEDEN TE LEIDEN.

Naast de r e g e l m a a t spreekt het v l a k in zeer sterke mate; alle middelen zijn
aangewend om dit niet te verbreken. In dit verband beschouwd, is het niet zo vreemd
dat de romp der vrouwen en face is voorgesteld terwijl de benen en profil zijn
weergegeven. Was de borst ook en profil voorgesteld, dan zou de rechter schouder
naar voren steken, de arm zou over de borst komen te liggen, een indruk van diepte
zou ongetwijfeld worden opgewekt en het vlak zou verbroken zijn. Het is zeer zeker
de moeite waard eens aandachtig na te gaan hoe alle onderdelen zo zijn weergegeven
dat ze vlak aandoen. Men zie bijv. eens hoe de linkerarmen in één vlak liggen met
de borst of hoe de rechterarmen haast meer in 't lichaam liggen dan er op. Daarnaast
bestudere men echter 't modelé van de dijbenen; hoe gevoelig heeft de artiest dit
weten uit te beelden zonder toch het vlak te verbreken. Ook hier wist de artiest dus
weer precies wat hij zich kon veroorloven.
Het is duidelik dat we naast vlakheid en regelmaat ook in dit werk anti-naturalisme
en gestyleerdheid aantreffen. Reeds het feit dat de drie vrouwenfiguren in hoofdzaak
dezelfde algemene of abstrakte vormen hebben, doet nauwe verwantschap ontstaan
met de motieven van een ornament.
Ook hier is gezocht naar de karakteristieke vorm van een dergelijke vrouwenfiguur,
maar zelfs bij dit strenge styleren heeft de artiest nog variatie weten te maken
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tussen de drie vrouwen. Heel duidelik is dit in de gezichten te zien, die allen een
enigszins andere expressie vertonen.
Over het anti-naturalisme der vormen behoeft niet uitgeweid te worden.
Wij zien dus dat dit relief zeer vele overeenkomsten vertoont met het ornament
en dat hierdoor het sterk dekoratieve karakter ontstaat dat ieder aan dit werk toekent,
ook al heeft hij zich niet bewust gemaakt wat precies onder het begrip dekoratife
verstaan kan worden.

FIG.

9. JAN VAN EIJK. TRIPTIEK UIT HET MUSEUM TE DRESDEN.

Een andere vorm van kunst met een sterk dekoratief element geven ons de fresco's
van Giotto te zien. Wij behoeven slechts een greep te doen uit de wonderlik mooie
muurschilderingen die van deze vroege Italiaanse kunstenaar bewaard zijn gebleven,
om ons daarvan te overtuigen. Wij beelden hier af de bekende ‘Prediking van
Franciscus van Assisi aan de Vogels,’ een der vele scènes uit het leven van deze
grote heilige, die Giotto te Assisi heeft geschilderd (fig. 8). Eigenlik hebben wij hier
een vrije voorstelling voor ons; op welk een geniale wijze heeft Giotto zijn kompositie
echter zo ontworpen, dat deze zich toch aansluit bij de muur waarvoor zij werd
gemaakt en hieraan toch ondergeschikt blijft. Giotto heeft dit effekt allereerst weten
te bereiken door zijn kompositie geheel v l a k te houden en dit is dan ook de meest
belangrijke dekoratieve faktor van dit werk. Regelmaat vinden we in deze kompositie,
niet zoals we die zagen bij het Egyptiese relief. Hier is geen kwestie van een
gelijkmatige verdeling der hoofdaccenten over 't vlak; we zien hier geen lijnen die
aan elkaar evenwijdig lopen, waardoor aan elkaar gelijke stukken worden afgesneden
van dat vlak enz. enz. Wij hebben hier een geval voor ons waar een der dekoratieve
eigenschappen ontbreekt, maar waar het dekoratieve karakter toch niet verloren gaat,
dank zij de tweede faktor, het vlak. Het vlak spreekt hier immers in zeer sterke mate:
allereerst kunnen we in dit verband wijzen op de achtergrond, die in 't geheel niet
wijkt. De figuur van Franciscus staat hier wederom vlak tegen aan en er is eigenlik
totaal geen ruimte tussen de figuren, de bomen en de achtergrond. Scha-
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duwen zijn bijvoorbeeld vermeden, waardoor juist de illusie van diepte zou worden
opgewekt. Verder lette men eens op, hoe de vogel die van de boom naar beneden
vliegt niet in 't verkort is weergegeven maar als 't ware van boven af, waardoor hij
veel vlakker wordt. Perspektief is er in een werk als dit fresco ook niet te vinden; als
een kleine poging om perspektief en diepte uit te drukken zou men de groepering
der vogels op de grond kunnen beschouwen en de manier waarop de benen van
Franciscus en de monnik schuin op het grondvlak staan. Men ziet echter welk een
zwakke poging dit nog slechts is: de voeten zelf en 't bovenlichaam van Franciscus
zijn wederom in profiel voorgesteld en daardoor wordt de derde dimensie reeds
dadelik weer opgeheven, evenals de indruk van diepte bij de vogels onder de boom
weer te niet wordt gedaan door de manier, waarop ze tegen die boom zijn aangezet
en waarop een tak met bladeren, even hoger, geheel en face gezien, uit de boom
ontspruit.
Met deze, zij 't vluchtige, analyse hebben wij getracht aan te geven op welke manier
Giotto er in is geslaagd, het dekoratieve element in zijn werk te handhaven; wij
zouden nog hebben kunnen spreken over de kleuren, die, doordat ze geheel egaal en
zonder nuances zijn gehouden, medewerken om de indruk van vlakheid te versterken.
Hoe verleidelik het ook moge wezen ons nog langer in dit werk te verdiepen en
onze aandacht te vestigen op de aandoenlik ernstige stemming, die van dit werk
uitgaat, toch zou ons dit te veel doen afdwalen van ons eigenlike onderwerp. Wij
zullen moeten volstaan met de opmerking, dat de grootsheid van Giotto's werken,
naast de tere devote stemming, voor een goed deel bestaat juist in de geniale wijze
waarop hij zijn tafrelen dekoratief heeft weten op te lossen, zodat deze een eenheid
vormen met de muur die zij bedekken en toch vrije voorstellingen zijn gebleven.
Leerden wij bij Giotto dekoratieve kunst kennen, die geen regelmaat, maar wel
vlakheid bezat, Jan van Eijk geeft in zijn bekende Altaartje te Dresden ons een
voorbeeld van het omgekeerde geval te zien (fig. 9). Hier vinden we immers
regelmaat, maar geen vlakheid. Wij kiezen dit voorbeeld omdat, naar onze mening,
werken als dit stuk van v. Eijk over 't algemeen ook dekoratief worden genoemd en,
na alles wat wij hierboven hebben uiteen gezet, is het dan ook zeer juist, in een werk
als dit van een sterk dekoratief element te spreken. De regelmatige verdeling van het
vlak is hier zeer duidelik te zien. De kompositie is sterk symmetries. Maria onder de
troonhemel gezeten vormt de middellijn, ter weerszijden waarvan een rij zuilen zich
rythmies en op geheel dezelfde wijze naar voren beweegt. De zijvleugels van de
triptiek zijn als voortzetting van 't middenvlak opgevat, de zuil staat in beide vleugels
op dezelfde plaats, de bogen buigen symmetries naar elkaar toe. De regelmaat in
deze kompositie zal zeer duidelik spreken bij vergelijking met een triptiek van
Memling bijvoorbeeld, waar meestal de vlakverdeling van de zijvleugels geen
rekening houdt met die van het middenstuk. Zulk werk doet minder dekoratief aan.
De regelmatige verdeling van 't vlak van tekening is in dit werk de dekoratieve
faktor; ware zij er niet, dan zou het dekoratieve karakter, dat toch zo typies is voor
dit werk, ontbreken. Men lette er op hoe de schilder verder juist zijn best heeft gedaan
zoveel mogelik diepte te geven. De zuilen in 't middenstuk, de ramen achter in de
kerk, waarvan dat op de rechterzijvleugel zelfs een uitkijkje geeft, de manier waarop
de heiligen in de vleugels op 't grondvlak staan, het zijn alle middelen waardoor de
indruk van diepte opgewekt wordt - (vgl. de houding van de H. Katharina met die
van Franciscus bij Giotto.)
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Juist door de boven besproken regelmatige verdeling van 't vlak wordt de aandacht
echter van de derde dimensie af-
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geleid en deze als 't ware weer opgeheven, zodat ten slotte toch het vlak zijn invloed
weer doet gelden en een dekoratief effekt verkregen wordt.
Van de drie voorbeelden die wij zo juist bespraken, vertoont van Eyck de
dekoratieve kenmerken op de minst volledige wijze. Wel zagen wij dat de regelmatige
verdeling van het vlak nog een sterk dekoratief effekt veroorzaakte; van de om zo
te zeggen secondaire kenmerken, zoals het anti-naturalisme en de gestyleerde vormen,
is niet heel veel meer te bespeuren. Dit valt ons dadelik op wanneer wij de figuren
der heiligen bijvoorbeeld vergelijken met de Franciscus van Giotto of met de
gestyleerde Egyptiese vrouwen. Dit is echter geen wonder: we vinden bij van Eyck
een veel krachtiger realisme en men zal voelen dat het realisme het anti-naturalisme
eigenlik uitsluit. Dit ligt in de rede: naarmate het realisme veld wint, zal er minder
gestyleerd worden, er zal getracht worden zoveel mogelik diepte te geven omdat wij
in werkelikheid ook in drie dimensies zien; 't een en ander zal onvermijdelik
tengevolge hebben dat 't dekoratieve karakter verloren gaat. In de loop der
ontwikkeling zien wij nu zeer vaak een strijd tussen beide principes; in 't algemeen
kunnen wij zeggen, dat hoe naturalistieser een werk is, hoe minder dekoratief het
zijn zal. Voor deze drie voorbeelden kozen wij eenvoudige gevallen, meestal hebben
we echter te maken met overgangsvormen en dit maakt de zaak vaak vrij
gekompliceerd. In dit verband is 't wellicht typies, de aandacht te vestigen op de
kunst van de 15e eeuw, de tijd van het opkomend realisme. We zien hier vaak zeer
duidelik het konflikt tussen het realisme en het dekoratieve element, een konflikt dat
heel dikwijls op zeer gelukkige wijze wordt opgelost. Niet altijd is 't gemakkelik aan
te geven waar het dekoratieve element in zo'n speciaal werk dan moet worden gezocht.
Het verdient aanbeveling in een dergelijk geval een doorzichtig papier op een
reproduktie van het bewuste kunstwerk te leggen en de hoofdaccenten er van op dit
papier over te trekken. Zeer vaak zal men dan regelmatigheden in zo'n werk
ontdekken, die men er op het eerste gezicht niet in vermoedde. Bij voortgezette studie
zal de aandacht dan ook op pogingen vallen, die er in dat werk zijn gedaan om
vlakheid te geven. Als een aardig voorbeeld kan hier genoemd worden het bekende
Magnificat van Botticelli, dat in een cirkel is gekomponeerd. De zo juist besproken
methode leert ons, dat verschillende lijnen in die cirkel zijn geaccentueerd die typies
voor de cirkel zijn. Zo vallen belangrijke punten in de kompositie samen met
concentriese cirkels binnen in de hoofdcirkel getrokken. Hierdoor ontstaat heel
duidelik een zekere regelmaat die met de vlak gehouden figuren het dekoratieve
element in dit kunstwerk vormen.
Wanneer wij 't geheel onzer opmerkingen ten slotte nog eens overzien, dan kunnen
wij zeggen dat sommige vrije kunstwerken op ons een dekoratieve indruk maken en
dat dit wordt veroorzaakt doordat zij een of meer eigenschappen met het ornament
gemeen hebben. Die eigenschappen waren v l a k h e i d en r e g e l m a a t . Wij zagen
hoe, zelfs in de werken die diepte geven en uit hoofde van dien niet dekoratief zouden
zijn, de regelmatige verdeling van het vlak van tekening het vlak toch weer doet
spreken (verg. het voorbeeld van Jan v. Eyck). Het vlak blijkt in dergelijke werken
dus toch weer een zeer belangrijke rol te spelen. Daarom kunnen wij, resumerend,
de vraag, die wij in 't begin van ons betoog stelden, aldus beantwoorden:
‘h e t d e k o r a t i e v e e l e m e n t i n e e n v r i j k u n s t w e r k i s d e i n v l o e d
v a n h e t v l a k v o o r z o v e r z i c h d i t d o e t g e l d e n .’
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LEO BAKST, COSTUUM VOOR DE NIMF IN HET BALLET ‘NARCISSE’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

161

NATHALIE GONTCHAROWA. COSTUUMSCHETS VOOR LES BALLETS ‘LE COQ D'OR’.

Het Russische ballet,
door Emilie van Kerckhoff.
Het woord alleen: Russische Balletten toovert voor onzen geest een sprookjeswereld,
waarin schitterend-gewaagde en toch verfijnde kleuren, soepele rhytmische
bewegingen, tot dans geworden gebarenspel en meesleepende, sterkgekleurde
klankeffecten tot een harmonisch, onverbreekbaar geheel zijn geworden. Al zijn deze
Russische danskunstenaars tot dusverre op hunne rondreizen door Europa Nederland
voorbijgegaan, zoo zullen toch ook bij ons te lande de namen van enkele der sterren
onder hen, zooals Nijinski, Karsavina, Pavlova, voldoende bekend zijn. - Naar hij
ons te Rome mededeelde, waar de balletten den vorigen winter geruimen tijd
vertoefden en voorstellingen gaven, zal een hunner beroemdste artistieke
medewerkers, de schilder Leo Bakst, zoodra het vrede is, eene tentoonstelling zijner
werken in den Haag geven. - De invloed der Russische balletten is, met name in
Parijs en Londen, van zóó ingrijpenden aard geweest op de hervorming van theater
en dans, dat het daarom alleen reeds van belang is een overzicht te krijgen van het
werken en streven dezer groep kunstenaars. Veel van hetgeen hieronder vermeld
wordt werd ons medegedeeld door twee der jongste en meest bekende onder hen:
den schilder Michel Larionow en de schilderes Nathalie Gontcharova, die beiden in
Moskou hunne kunstopleiding genoten en zich zoowel in Rusland als elders veel
naam verworven hebben door hunne origineele, dekoratieve scheppingen. De geniale
organisator der Balletten is Serge Diaghilew, die reeds voor tien jaren een tijdschrift:
Mir Irkoustva (De Kunstwereld) uitgaf en daardoor gelegenheid had, gestadig in
verbinding te blijven met vertegenwoordigers der jongste kunstrichtingen in Rusland
en diegenen onder hen aan zijne onderneming te verbinden, wier gaven hen tot
aangewezen hervormers op tooneelgebied maken, zoowel voor gebarenkunst en
dekoratie als muziek.
Daar de middelen der onderneming onbegrensd schijnen te zijn, zijn alle
proefnemingen mogelijk en genieten de medewerkende
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kunstenaars groote inkomens. De danseressen trekken zich meestal reeds op 30-jarigen
leeftijd van het tooneel terug. Tot de meest bekende dansers behooren: Fokine,
Nijinski, beiden ook als choreograven werkzaam, Mordkin en Bolm, terwijl als eerste
danseressen een grooten naam verwierven: Pavlova, Karsavina, Mlle. Nijinski,
Nelidow, Lydia Lapouchova en La Sokolova. Enkele hunner hebben zich afgescheiden
van de ‘Grands Ballets Russes’ om op eigen initiatief voorstellingen te geven. Bij
de Balletten Diaghilew fungeert nu de jeugdige Miassin als eerste danser en
choreograaf (leider der dansen), die zich eerst in Moskou als dramatische kunstenaar
bekend maakte, doch zich al spoedig uitsluitend aan mimiek en dans gewijd heeft
en in Parijs in de hoofdrol van ‘Légende de Joseph’ met muziek van Richard Strauss
zijn eerste groote succes behaalde. Lydia Lapouchova is de prima-ballerina en hare
lichte gratie kan men bewonderen in ‘l' Oiseau de feu’, waarin zij waarlijk als een
schitterende menschvogel zweeft, fladderend hare glanzende wieken uitspreidt,
nauwelijks den grond met de voeten rakend.

M. LARIONOW, DECORS VOOR HET BALLET: CONTES D'ENFANTS ‘BABO JAGA’.

Laat ons nu nagaan hoe deze nationaal-russische kunstuitingen tot hare
tegenwoordige gedaante en ontwikkeling zijn gekomen.
Er bestaat het laatste tiental jaren in de meeste landen een krachtig streven om aan
de plastiek van het menschelijk lichaam in houding en gebaren weer de plaats te
geven, die haar van oudsher in de dramatische kunst toekomt. Het Drama werd uit
dans en muziek geboren en zoo moest noodzakelijk de band, die de drie zuster-kunsten
zoo nauw vereenigde, weer vaster worden aangehaald, wilde men de nieuw oplevende
danskunst gelegenheid geven zich logisch en tot grootere volmaaktheid te
ontwikkelen.
Een der weinige landen, waar de dans op eene doorloopende en nooit falende
populariteit kan bogen, is Rusland. En dat wel vooral, omdat hij daar een ware uiting
van den volksgeest was en bleef, zoowel in den vorm van den nu streng soberen, dan
weer
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hartstochtelijk bewogen volksdans als van de meest verfijnde balletkunst, zooals zij
aan de nu tot het verleden behoorende keizerlijke hoven geliefd en gezocht was. Het
is echter pas in de laatste jaren, dat de Russische balletten een wereldnaam hebben.
De onmiddellijke aanleiding daartoe was hun optreden in Parijs, waar zij een verfijnd
publiek van litteratoren, beeldende kunstenaars, musici en de velen, die, moe van de
moderne realistische en drastische theaterkunst, met een uitgesproken
schoonheidsverlangen waren opgekomen, met verrassende overtuiging en snelheid
voor zich hebben weten te winnen. De indruk, welken deze nationaal-russische
kunstuiting in Parijs en elders gemaakt heeft, is geen tijdelijke en modieuse geweest.
Daarvan getuigt het feit, dat een kunstenaar als Maurice Denis verklaart, dat de
jongste Fransche schildersschool veel van de Russen geleerd heeft en dat de
Oostersche neigingen, welke zich bij haar doen gelden, voor een deel zijn terug te
voeren tot de Ballets Russes en hare beeldende en gebarende kunstenaars. (M. Denis:
‘Ce que sera l'art francais après la guerre’. Le Correspondant).

DE DANSER MIASSIN IN ‘SOLEIL DE NUIT’, COSTUME NAAR EEN SCHETS VAN M. LARIONOW.

Het eigenlijke ballet had aanvankelijk niets uitstaande met den populairen
Russischen dans. Ingevoerd uit Italië, het klassieke land der balletkunst, fungeerde
het als intermezzo in de groote opera's en het was vooral de eerste ballerina, van wier
danstalent het succes van den avond afhing. Het waren de ‘danssterren’ Cornalba,
Dellera, Grimaldi en anderen, die de traditie van het Italiaansche ballet hooghielden
en in Europa en Amerika triomfen vierden, waarvan eene generatie her de ouden van
dagen nog met enthousiasme konden vertellen. In Frankrijk was het ballet al spoedig
even populair als in Italië. Onder het keizerrijk en de eerste republiek, toen weelde
en genotzucht haar toppunt bereikten, was het ballet het troetelkind van den rijken
adel en de bankwereld, en enorme sommen werden er aan besteed. Onder de tweede
republiek echter, bij den algemeenen wensch naar vereenvoudiging der
levensverhoudingen, begon men ook op tooneelgebied te bezuinigen en het ballet
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Ook
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kreeg men behoefte aan nieuwe en andere vormen, waaronder de mimische kunst
zich kon uiten. Men kan dan ook zeggen, dat gedurende de laatste kwarteeuw het
klassieke ballet zoo in Frankrijk als Italië heeft afgedaan en dat de weg openstond
voor de bereiders eener nieuwe richting. In Rusland was de toestand anders. Het
Italiaansche ballet vierde ook daar triomfen, vooral aan het hof van keizerin Katharina.
Maar tegelijkertijd hadden de rijke adelijke landheeren met hun groote domeinen en
schaar van lijfeigenen hunne partikuliere theaters met ballet. De uit den vreemde
geïmporteerde dansen werden naar eigen smaak en behoeften gewijzigd en namen
allengs een meer Russisch karakter aan. Ook trachtte men de beste kunstenaars aan
deze partikuliere ondernemingen te verbinden. Na de vrijmaking der lijfeigenen
werden de groote keizerlijke theaters te Petrograd, Moskou en andere steden opgericht
en dansscholen eraan verbonden. De klassieke traditie, welke in Frankrijk en Italië
door den demokratischen geest en gebrek aan geldelijke middelen te loor ging, hield
in Rusland gedurende meer dan twee eeuwen stand. Parallel met deze Russische
salonkunst, zooals men haar met voeg kan noemen, was en is er eene zeer levende
nationale volkstraditie op het gebied van dramatisch spel en dans, welke op de meest
primitieve wijze zich uit in de z.g. Bolagan, d.i. het volkstheater, dat het grootste
aantrekkingspunt uitmaakt van elke jaarmarkt, kermis en volksfeest. En vooral de
dans (plaska) is eene zeer eigen uiting van het veelbewogen Slavische temperament.
Er bestonden zelfs van oudsher ritueele dansen zooals de Chlisti, welke in het vroege
morgenuur - in den tijd van den dauw - werden uitgevoerd.

PORTRET VAN DEN DANSER EN CHEF DE BALLET NIJINSKY.

En nu is het welbegrepen streven der jongere Russische kunstenaars om theater
en ballet van vreemde en dekadente invloeden te zuiveren en aan de frissche, sterke
volkskunst een eereplaats interuimen in hunne nieuwe scheppingen.
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Hun nationaal gebleven muziek, die een hoofdbestanddeel van de mimische
vertooningen uitmaakt, was en blijft voor dit muzikaal volk het groote steunpunt en
het gegeven, waarnaar akteurs, dansers, schilders
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en dekorateurs zich hebben te richten. De laatsten zijn ook geheel vertrouwd met de
karakteristieke vormen en eischen van den dans - in welken stijl deze ook moge
worden gekomponeerd - en bij de repetities worden de bewegingen en plastische
houdingen gekontroleerd door het oog van den kunstenaar, die de omgeving en
uiterlijke gedaante van het werk aangeeft. De laatste kwarteeuw, die zoovele radikale
hervormingen op kunst gebied heeft gebracht, deed ook in Rusland haar invloed
gelden.

PORTRET VAN DEN CHEF DE BALLET M. FOKINE.

In het Westen heeft Isadora Duncan het eerst de schoonheid en welgebonden
vrijheid der klassieke dansen doen herleven. Zij heeft ook aanleiding gegeven tot de
hervorming van den dans aan het Russische theater door den invloed, dien haar
optreden uitoefende op Michel Fokine, hoofd der keizerlijke balletten. Zijne oogen
werden geopend voor wat er verouderd en uitdrukkingsloos was in de toenmalige
voorstellingen. Zelf een geniaal danser en organisator, begon hij, met een nieuwen
geest bezield, proeven te nemen in de dansschool voor kinderen, die onder zijne
leiding stond. Hunne vaak zeer oorspronkelijke en spontane bewegingen bij de
vertolking der muziek nam hij als uitgangspunt voor zijne hervorming. Op dit beginsel
berusten de dansen van het ballet ‘le Prince Igor’, welke het leven in beeld brengt
van de lieden, welke in de Russische prairiën (Polovtsi) leven. Hoewel hij hierin niet
uitsluitend te rade ging met de volkstradities slaagde hij erin toch iets echt-russisch
te geven. Zijn talent is soepel en veelzijdig en zoo is het zijne groote verdienste, dat
hij het juiste karakter wist te treffen, zoowel voor de romantiek der ‘Sylphides’
(muziek van Chopin) als voor het hartstochtelijker bewogene in ‘le Prince Igor’ en
de Oostersche weekheid en weelde van ‘Cleopatra’ en ‘Schéhérezade’ (muziek van
Rimski Korsakov). De voor het laatste ballet door Bakst ontworpen kostuums werden
in Parijs voor het Museum van het Louvre aangekocht. Nadat Fokine meer uitsluitend
als organisator optrad, was zijn groote steun en voornaamste vertolker de
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Poolschedanser Nijinski. Deze, een dansgenie bij uitnemendheid - men heeft hem
‘la danse personifiée’ genoemd - wist door zijne scheppingen zoowel musici als
beeldende kunstenaars tot nieuwe en verrassende werken te inspireeren. Niemand
minder dan Cl. Debussy heeft voor hem een zijner laatste komposities: ‘Jeux’
geschreven.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

166

EERSTE ACTE UIT HET BALLET ‘ESHÈRE’, DOOR N. GONTCHAROWA, NAAR EEN TEEKENING VAN N.
GONTCHAROWA.

Sterker dan in ‘Prince Igor’ kwam in de ‘Sacre du Printemps’ (evenals ‘Oiseau de
Feu’ en ‘Petrouchka’ eene muzikale compositie van den meest beroemden onder de
jonge Russische musici Igor Stravinsky) het nationale element op den voorgrond.
Het is eene vertooning zonder intrigue. In een reeks plastische en rhytmische beelden
wordt ons het natuurleven der oudste Slaven, de riten en gebruiken van een verleden
paganisme, voor oogen gevoerd.
In sommige vroegere balletten werd door eenige schilders, zooals Benois in zijn
‘Pavillon d'Armide’ (muziek van Cherepnin) te veel gestreefd naar een uiterst
nauwkeurig weergeven van kostuums en omgeving van den tijd (Lodewijk XVI).
Het gevolg was, dat, hoewel de geheele opvoering den stempel droeg van groote,
haast archaeologische nauwkeurigheid, de geest van den tijd er toch aan ontbrak.
De schilder Korovine ging van een ander standpunt uit. In zijn ‘Lac du Cygne’
(muziek van Tschaikovsky) volgt hij uitsluitend het romantische element, dat in de
muziek op den voorgrond treedt en hij schiep fantastische vormen, geheel naar eigen
vinding en wars van alle archaeologische of historische invloeden. Het geheel heeft
daardoor reeds veel gewonnen. Het beste in dit genre werd gegeven in ‘Schéhérezade’,
vol van den orientaalschen geest, zooals men die in het Westen voelt. De muziek
van R. Korsakow, de dekors en kostuums van Bakst en de choreografie van Fokine
zijn volkomen met elkaar in harmonie. Bakst vertegenwoordigt het meer internationale
element. Zijne verbeelding is exotisch, vol van een gemoderniseerd Hellenisme, dat
hij ons in kleurige vizioenen weet voor te tooveren. En een droom van het Oosten
vervolgt hem. Er is een soort extase in zijne teeke-
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ningen van dansende figuren met verwrongen ledematen, die hunne rijke, fantastische
kostuums als Oostersche potentaten en harem-prinsessen dragen.

NATHALIE GONTCHAROWA, GORDIJN VOOR HET BALLET ‘LA NOCE RUSSE’.

Hij is een buitengewoon kolorist en speelt als virtuoos met verfijnde en bizarre
kleursamenstellingen. Zijne dekors benauwen soms door het te volle, te zwoele. Maar
waar hij grooter en eenvoudiger blijft, zijn zij vaak van eene suggestieve kracht,
zooals in het maanlichtdekor voor Boris Godounoff: een groen-zilveren nacht vol
mystieke bekoging, met doorschijnende schaduwen, een oud kasteel met terras en
een fontein met groot Neptunusbeeld. Het stads-dekor, dat hij te Rome maakte voor
de ‘Donne di buon umore’ en waarbij hij blijkbaar beïnvloed was door de jongste
medewerkers der balletten met futuristische neigingen, die geheel buiten zijn lijn
liggen, was eene mislukking en miste alle verband met de felkleurige, overrijke
costuums. Het is juist tegen dit internationale in de weelderige, Oostersche
scheppingen van Bakst, dat de jongere garde der Russische schilders zich verzet.
Zooals wij zagen treedt het nationale element dan ook weer op den voorgrond in
de dansen van ‘Prince Igor’, ontstaan door nauwe samenwerking van Fokine met
den schilder Roehrich, zich aansluitend bij de muziek van Borodine. Deze behoort
tot de groep der musici, die zich ‘Moguchaia Koutschka’, het sterke groepje noemen
en waartoe ook Mousorsky zich rekent en die voor alles het nationale element
hooghouden. Na ‘Prince Igor’ werd ‘Petrouchka’ gegeven. Men ziet de Balagan, het
populaire Russische volkstheater met poppenkast in Petersburg omstreeks 1840.
Hierin heeft Benois getoond, dat hij zijne vroegere fout inzag, al kon hij zich nog
niet geheel van zijne archaeologische neigingen vrijmaken. Het publiek toonde zich
geboeid door den dans
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van Fokine en het spel der menschelijke marionetten. Al deze uitvoeringen behooren
tot de eerste periode.

MAQUETTE VAN NATHALIE GONTCHAROWA VOOR DECOR EN COSTUUMS VAN DE DERDE ACTE VAN
‘LE COQ D'OR’.

Een nieuwe richting gaf Nijinski aan, toen hij, tot dusverre uitsluitend danser, zich
als choreograaf en organisator opwierp en zelf balletten ging samenstellen. Het werd
zijn voornaamste streven den stijl van het geheel strenger door te voeren. Het ballet
werd nu geheel gekomponeerd: er zijn geene leegten en toevalligheden meer in. Hij
legt vooral den nadruk op het plastische effekt der houdingen, zoowel van de enkele
figuren als van de zich vormende groepen. Gaf Nijinski in de ‘Spectre de la Rose’
de tot vorm geworden droom, een uiterste van virtuositeit en gratie - daarin geëvenaard
door de bevalligste der Russische danseressen Karsavina - hij bleef bij dit volkomen
succes niet berusten, maar zocht onvermoeid naar nieuwe wegen. Zoo ontstond uit
de samenwerking van het drietal Claude Debussy, Nijinski en Bakst het ballet
‘l'Après-midi d'un Faune’. Het gedicht van Mallarmé en de ‘Prélude de l'Après-midi
d'un Faune’ tot uitgangspunt nemende, gaf Nijinski een reeks choreografische beelden,
die voor ieder, die ze gezien heeft, als schoone, fijn kleurige frescos of als reliefs
van eene fantastische godenwereld in de herinnering gegrift blijven.
De eerste uitvoering te Parijs gaf aanleiding tot een storm van tegenstrijdige
meeningen en een hevige journalistische polemiek. Calmette, directeur der Figaro,
kritiseerde op scherpe wijze in een artikel ‘le faux pas’ de plastische creatie van
Nijinski. Niemand minder dan Aug. Rodin gaf daarop openlijk als zijne meening te
kennen, dat de beeldenreeks die Nijinski had weten samen te stellen, een der schoonste
artistieke scheppingen was, welke hij ooit gezien had. De schilder-fantast Odilon
Redon en andere toonaangevende kunstenaars verklaarden hunne volkomen
instemming met het oordeel van den grooten beeldhouwer en
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LÉO BAKST, DANSE ORIENTALE.
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het ballet werd voor Nijinski een schoone triomf. Het eerst onhandig, half dierlijk
gebaren van den Faun, wellustig met zijn druiventrossen spelend en droomend in
den zwoelen zomermiddag, de gestiliseerde, eenigszins vierkante bewegingen der
voorbijglijdende nimfen, bij wier verschijnen de Faun door bewondering en hartstocht
gedreven van zijn rots daalt, om de spelende jonkvrouwen te verschrikken en te
vervolgen, dan zijn smartelijk ontwaken, als hij inplaats van de begeerde schoone
de door haar in de vlucht haastig afgeworpen draperie in de armen houdt, dat alles
hebben Nijinski en de danseressen in sober omlijnde frescos als een visioen voor
onze oogen getooverd.

M. LARIONOW, SCHETS VOOR HET COSTUME VAN EEN BOUFFON, IN HET BALLET “BOUFFONS”.

Nog verder op dit plastisch principe doorgaande ontwierp hij het ballet ‘Jeux’
waarvoor de muziek door Debussy naar aanwijzing van den danser gekomponeerd
werd. Een Fransch kritikus schrijft na de eerste opvoering in 1914: ‘Van groot belang
is deze hardnekkige poging om eene hervorming van den dans te verkrijgen door het
stiliseeren der beweging. De kunstenaar Nijinski heeft er een tijdlang de uitoefening
dier bekoorlijke dansen aan gegeven, waarvan hij onbetwist de schepper en de meester
is, om met taaie volharding en nauwgezetheid eene studie te maken van de schoonheid
der houdingen en de bekoring der streng-skulpturale lijnen. Het komt mij voor, dat
er een doorloopend, logisch verband bestaat tusschen de proefnemingen van den
genialen danser en die der jongste schildersscholen, wier doel het is, het uiterlijke
voorkomen der natuur niet slaafs te volgen, doch er de geïdealiseerde en tevens
persoonlijk gevoelde vertolking van te geven. Men kan niet verwachten, dat deze
eerste proeven dadelijk een meesterwerk zijn: het is onvermijdelijk, dat iedere jonge
kunstuiting mank gaat aan een soort naïviteit en onhandigheid.
Wat het verband betreft tusschen de muziek en de plastische vertolking van
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“Jeux”, deze is volmaakt, wat het detail betreft, maar minder geslaagd als
verwezenlijking van de algemeene atmosfeer, de rustige, frissche, geurige atmosfeer
van een stillen tuin, vreemd-groen in het wazigblauwe uur, waarop de schemering
langzaam het daglicht in zich opneemt en waarin het voorspel van de eerste
harmonieuse accoorden af ons verplaatst, weldra afwisselend met rhytmen die vol
gratie en soepele speelschheid zijn als de jonge wezens, die in dezen tuin zich met
hunne spelen komen vermaken. De oneindig-wisselende, golvende bewegingen der
snaarinstrumenten, zich parend aan de melankolieke sonoriteit van koper en hout,
ook deze moeten in de plastische uitbeelding van Nijinski tot haar recht komen,
zullen beide een volmaakt geheel vormen’.

NIJINSKI IN ‘CARNAVAL’.

Zeker is het, dat Nijinski een geheel nieuwen en vervoerenden weg voor den
modernen dans geopend heeft. Ook is de samenwerking der groep kunstenaars, welke
Diaghilew om zich verzameld heeft, steeds inniger geworden. De tijd is voorbij, dat
de theaterdekors in ateliers vervaardigd werden, die geheel onafhankelijk van de
uitvoerende kunstenaars werkten. Overal heeft men ingezien, welk een groote, eerste
indruk bij den toeschouwer wordt teweeggebracht door de dekoratieve omgeving,
waarin tooneelspel en dans zich ontwikkelen. Een overladen of banale omgeving in
geen verband staande tot muziek en gebarenspel, kan het effekt van zelfs de schoonste
schepping verminderen of bederven, terwijl een betrekkelijk onbeduidend ballet door
de harmonie van omgeving, muziek en rhytmische beweging tot iets waarlijks schoons
kan worden. Toen de direktie der Russische Balletten dit principe eenmaal had
aanvaard, heeft zij dadelijk getracht de beste krachten op pikturaal en dekoratief
gebied aan zich te verbinden. En voor vele der Russische schilders heeft werken voor
het tooneel een bizondere aantrekkingskracht, omdat het proefnemingen op groote
schaal en met onmiddellijk resultaat mogelijk maakt.
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Het is nu voor hen een tijdperk vol interessante mogelijkheden en vol beloften
voor jonge kunstenaars van de meest vooruitstrevende richting in Rusland: kubisten,
rayonnisten, futuristen of hoe zij zich mogen noemen. Een toonaangevend werk van
de jonge school is ‘le Coq d'or’ (muziek van R. Korsakow) met dekors en kostuums
van Nathalie Gontcharova. Zij heeft hierin iets typisch-Russisch gegeven, - dat vooral
op het Parijsche en Londensche publiek een sterken indruk heeft gemaakt. Zij is eene
kunstenares van groote intelligentie en verfijning en vol origineele gedachten.
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Zij heeft voor de uitvoeringen in Parijs, in Spanje en Amerika, eene serie
kostuum-teekeningen gemaakt voor Ravel's ‘Espagne’. Vol karakter zijn deze: fel
van kleur en rijk aan dekoratieve motieven geven zij het essentieele van den
Spaanschen geest zonder nauwkeurige kopieën der bestaande drachten en personen
te zijn. Voor ‘Triana’ (een voorstad van Sevilla) van den Spaanschen komponist
Albeniz geeft zij eene reeks kostuums en dekoraties, die meer op de werkelijkheid
berusten, daar ook de muziek meer realistisch is. In Rome maakte zij teekeningen
voor een Russisch mysteriespel, waarin het hieratischbizantijnsche karakter derikonen,
zooals men ze in de Russisch-o r t h o d o x s c h e kerk ziet, tot iets zeer moderns
geworden is. In de teekening der zwaarhangende draperieën van apostelen en engelen
herkent men den konstruktieven invloed van het kubisme. De kleuren- en goudpracht
dezer rijke ontwerpen doet ons aan oude emails en flonkerende kerkramen denken.
Naar zij ons mededeelde, prepareert zij met den komponist Strawinsky een ballet:
‘la Noce Russe’ - dat het nieuwe, vrije Rusland zal verheerlijken.

SOKOLOVA IN: SCHÉHÉREZADE.

Michel Larionow, ijverig voorvechter van de jongste kunstrichting in Moskou en
stichter van het z.g. ‘Rayonisme’, behaalde te Parijs zijn eerste groote succes met
‘le Soleil de Nuit’. Na de zwoele, eenigszins drukkende weelde van ‘Oiseu de Feau’,
‘Schéhérezade’ en andere Orientaalsch getinte voorstellingen, woei er als een frissche,
sterke lentewind door de zaal gedurende het korte, boeiende bewegen van dit ballet
zonder intrigue. De schilderdekorateur heeft zich hier in de volmaakte harmonie der
omgeving en de zich daarin bewegende figuren een kolorist getoond van groote
originaliteiten en durf en onwillekeurig komt men tot eene vergelijking met den
beroemden kleur-i m p r e s s i o n i s t Hermen d'Anglade. Onder een fries van roode
zongezichten, die met brutale stoutheid schijnen te knipoogen, projekteeren zich de
roode en goudgele kostuums der dansenden tegen een effen fond van sterk, diep
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ultramarijn. Het geheel is van eene chromatische intensiteit, die verrassend werkt.
En de me-
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nigte beweegt zich golvend, dansend met hartstochtelijk gebaren; narren springen te
voorschijn en mengen zich onder het volk. Miassin in felrood met groote koperen
schijven als bekkens aan de armen bevestigd, is als de gepersonifieerde zon. Hier
openbaart zich voor onze oogen dezelfde half-barbaarsche Tartarenwereld, welke
ons door de boogschutter en Circassische danseressen van ‘Prince Igor’ bekend was.
Larionow heeft getoond, hoe de nieuwe theaterkunst haar voordeel kan doen met
enkele vindingen der neo-impressionisten en futuristische voorvechters, en hij heeft
een eenvoudiger en zekerder weg gevonden dan de schilder Bakst.
Velen bewonderen met voorbehoud, bewerend, dat het doorvoeren van enkele
principes zooals het dragen van hooge laarzen door de dansers, de wijde
boerinnenrokken der danseressen, het bekoorlijke en gracieuse der klassieke balletten
ten eenen male verbannen. Zeker is dat de gelaarsde, in wijde pantalons gestoken
moujik's met hunne breede massale bewegingen een geheel ander effekt beoogen en
teweegbrengen dan de bevallige, springende ballerino's van weleer. Doch ook deze
nationale richting heeft haar recht en reden van bestaan. Larionow bereidde een reeks
kostuums en dekors voor, welke dienen zullen voor de ‘Contes russes’ naar muziek
van Liadow met vele populaire motieven.
De illustraties toonen ons eenige der oorspronkelijke ontwerp-teekeningen van
den kunstenaar, o.a. het dekor voor ‘Babu Yaga’, het sprookje eener tooverheks.
Deze achterschermen zijn geheel in groote geometrische massa's ontworpen en de
primaire kleuren, waarin ze worden gepenseeld: roodblauw-geel-wit-groen, maken
bij de steeds éénkleurige avond verlichting (hij veracht lichteffekten) een sterken
dekoratieven indruk.
Voor ‘Bouffons’ met muziek van Prokovief geeft hij een reeks teekeningen van
de meest bizarre samenstelling en met zeer humoristische gegevens. Een der balletten,
die in het volgende seizoen mede in Parijs en Amerika zullen worden uitgevoerd, is
‘la Parade’ naar tekst van den Franschen dichter Cocteau met muziek van Erik Satie,
een laatontdekte, hypermoderne Parijsche komponist en met dekoraties en kostuums
van den schilder Picasso, ten onzent als kubist wèlbekend. De repetities te Rome
deden vermoeden, dat de dansen een zeer grotesk karakter zullen dragen. In Rome
werden als laatste medewerkers aan de onderneming verbonden de Italiaansche
futuristische schilders Balla en Depero. Balla's eerste proeve van theater-dekoratie
een fantasmagorisch vorm- en lichteffekt als illustratie bij ‘Feu d'Artifice’ van
Strawinsky en zonder mimischen dans, bleek eene mislukking te zijn. Een soort
kubistisch stilleven van pyramiden, kegels, bolsegmenten in reusachtige afmetingen,
in felle primaire kleuren, vulde het tooneel en veranderde door snelwisselende
kleurlichten van aspekt voor de verbaasde oogen der toeschouwers, die niet nalieten,
met de spontane kritiek, die in de Italiaansche theaters gewoonte is, hunne afkeuring
te kennen te geven. Eene ‘fumisterie’, hoorde men zeggen. Zeker is, dat deze eerste
proeve noch als dekoratief geheel, noch als begeleiding der muziek, waarvan zij door
hare opdringende en felle bewegelijkheid de aandacht aftrok, ook maar eenigszins
den gewenschten indruk maakte. In het atelier van Depero zagen wij de teekeningen
en het begin van uitvoering voor de dekors en kostuums voor Strawinsky's ‘Chant
du Rossignol’.
Depero, die ook als architekt en beeldhouwer werkzaam is, is een hartstochtelijk
voorstander van het konstruktieve beginsel. Zijne schilderijen doen sterk denken aan
teekeningen voor doorsneden en details van machinedeelen. Een ‘plastische indruk’
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van eene danseres, dien men op eene tentoonstelling kon bewonderen, bestond uit
eene opeenstapeling van kegels, prismen, kuben, een soort ledepop, die wel eene
zekere aktie weergaf. Op hetzelfde beginsel berusten zijne dekoraties en kleeren:
alles kan tot de ‘vormleer’ worden terugge-
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bracht. De ontwerpen voor de kostuums, die zijn uitgevoerd in knipsels van
felgekleurd papier, waarbij Veronesegroen, hard rose en blauw overheerschen, maken
zeer zeker den indruk van groote originaliteit. Het zijn geene menschelijke figuren
meer, doch een soort fantastische wezens, half vogel half insekt, wellicht niet
ongeëigend voor het sprookjesachtige gegeven. Wanneer men de uitgevoerde
kostuums zag, die hoofdzakelijk uit karton en dun plaatijzer zijn samengesteld met
kokers voor armen en beenen en groote schijven op de plaats waar men handen en
hoofd pleegt te zien, dan vraagt men zich echter af, hoe de dansers en danseressen
zich in deze kokerachtige omhulsels moeten bewegen.
De jonge kunstenaars kunnen zich niet meer beklagen dat zij geene gelegenheid
hebben zich te uiten. De Russische Balletten geven aan menig oorspronkelijk en
zelfs uitbundig talent de kans tot proefnemingen en tot slagen. De toekomst zal leeren,
hoever deze nieuwste vindingen op muzikaal, dekoratief en choreografisch gebied
kunnen worden doorgevoerd, zonder het esthetisch gevoel, dat zich - het is genoeg
gebleken - naar tijd en omstandigheden snel wijzigt, te kwetsen. Vele van deze
proeven zullen als niet standhoudend weder van het tooneel moeten verdwijnen,
maar zeker is, dat het streven dezer Russische kunstenaars vol leven en jeugdige
kracht, zij het hier en daar nog embryonnistisch, als de vorming hunner nieuwe Staat,
alle aandacht en waardeering verdient.
Rome, 1918.

Ende sij hoorden de stemme des heeren
door Laurens van der Waals.
En mét den wind, die zacht voer door de blad'ren
hoorden zij de bedroefde stem des Heeren
als een bedauwde duif de koelte nad'ren,
en zich aan hunnen vlijmen angst bezeeren,
die hun niet anders meer liet dan de vlucht...
In 't diepst geboomt des hofs vergeefs verloren waar schaduwrijke schemer van het loover
het guldig hoofdhaar dempt en d'ijle sporen
van zonnelicht, die perlemoerig over
hun huid, ivorig wit, vloeien uit hooge lucht daar wachten zij, onwetend in hun vreezen
hoe als een schaduw zich de wind verheft,
tot als een vlam hel daaruit opgerezen
toornig Gods stem hun starre bangheid treft.
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Nederlandsche klokkengieters in den vreemde,
door E.D.J. de Jongh jr.
Er is een tak van kunstnijverheid, die hier te lande eens krachtig heeft gebloeid, en
welks producten door den hoogen trap van volkomenheid, dien ze hadden bereikt,
eeuwen lang in het buitenland zijn gezocht: ik bedoel de kunst en het bedrijf van
klokkengieten.

MADONNA EN TWEE SCHILDEN MET SCHILDHOUDERS, OP DE KLOK VAN GEERT VAN WOU, IN DE NIEUWE
TOREN TE KAMPEN.

Bij dit eigenaardig en moeilijk te beoefenen bedrijf komen veel kennis, ervaring
en kunst te pas. Het is een bedrijf, welks voortbrengselen eeuwen en eeuwen lang
dienst kunnen doen, zonder in kracht of deugdelijkheid noemenswaard te verminderen.
Een bedrijf, dat den beoefenaar er van met de geheele bevolking, ja met de
opeenvolgende geslachten van een stad of dorp dagelijks, ja van uur tot uur en nog
vaker soms in aanraking brengt. Een bedrijf, dat in hooge mate poëtisch is, omdat
zijn voortbrengselen als het ware deel uitmaken van het leven der bevolking, zoowel
in dagen van vreugde als in tijden van droefheid; die mede jubelen met het volk als
het feestviert; die de mannen oproepen ten strijde, als het vaderland in gevaar is; die
de bevolking waarschuwen in tijden van nood, en die met hun metalen tongen de
geloovigen oproepen naar het huis des gebeds!
Nederland, zoowel Noord- als Zuid-, is het land, waar van ouds de
klokkengieterskunst heeft gebloeid, zoowel tot het vervaardigen van enkele klokken
als tot het maken van klokkenspellen. Van vóór de XVe tot en met de XVIIIe eeuw
was ons land rijk aan klokkengieters - hun getal reikt tot ver over de honderd - en
vooral in de XVIIe en de XVIIIe eeuw telde men ze hier te lande bij menigten, die
deze kunst beoefenden.
In geen land ter wereld vindt men zooveel klokkenspellen als in de Nederlanden;
hoe het komt, dat juist in deze landen zooveel liefhebberij voor de klokmuziek wordt
aangetroffen; waaraan het te danken is, dat juist hier zooveel mannen hebben geleefd,
bekwaam in het maken van klokken en speelwerken, is moeilijk te zeggen. Dit is
zeker: het statig klokgelui verwekt steeds een plechtige, gewijde, ernstige stemming,
terwijl daarentegen de klingelende tonen van een klokkenspel steeds van een
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opgeruimde, vroolijke, opwekkende werking zijn, en nu schijnt het wel, dat onze
volksaard voor de eene zoowel als voor de andere stemming altoos veel gevoel heeft
gehad, en men zich daarom hier te lande met voorliefde aan de kunst van
klokkengieten heeft gewijd.
Alleen in ons land vindt men tegenwoordig 57 beiaards, in België (vóór den oorlog)
54, dat is samen 111, terwijl er in het overige Europa misschien een 60 zullen
gevonden worden, waarvan dan nog een twintigtal tot het Vlaamsche deel van
Frankrijk behoort. Als dan hier te lande de klokkengieterskunst zóó bloeide, kan het
geen verwondering wekken, dat men zich uit het buitenland tot ons wendde
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om van hier uit de mannen van het vak te betrekken.
In het Rijks-museum bevindt zich een verzameling afgietsels van 31 klokken in
Denemarken, door Nederlanders gegoten, voor het grootste gedeelte in Nederland,
maar ook ten deele in Denemarken zelf. Doch het aantal klokken van Nederlandsche
herkomst, in dat land aanwezig, is nog veel grooter en kan stellig op een honderdtal
geschat worden.

SALVATOR OP DE KLOK VAN GEERT VAN WOU, IN DEN NIEUWEN TOREN TE KAMPEN.

De oudst-bekende klok van Nederlandsche afkomst, die we in Denemarken
aantreffen, tevens de oudst-bekende van Nederlandsch maaksel in den vreemde,
hangt te Saeby, een plaatsje op 't eiland Seeland. Ze dateert van 1368 en is gegoten
te Courtray in Westvlaanderen door den klokkengieter D a n i e l de C o r i k e . Uit
dezelfde eeuw, nl. van 1393, is een klok, die hangt te Vellev, een plaatsje in Jutland;
‘ioris nen gillis maecte mi’ zegt het opschrift; en nog een van ‘anno dni mcccc iar
na der bort x p i.’ En zoo gaat het voort, vier eeuwen achtereen, gedurende welken
langen tijd de Nederlanders goeddeels de klokken leveranciers van Denemarken zijn.
Uit de XVe eeuw tel ik 18 klokken, die door haar bijna uitsluitend Nederlandsche
opschriften nog steeds de Denen toespreken, met rijmpjes als b.v. het verscheidene
malen voorkomende: ‘Maria (of een andere naam, al naar de klok heet) es miin name,
miin gheluut sij gode bequame,’ of wel met een rijmlooze spreuk als ‘anno dni
mccccxliii iar na der bort x p i in de ere unser leven vrown.’ De gieters van die
klokken zijn meerendeels al even weinig bekend als de plaatsen waar ze hangen,
maar dit is zeker, dat de makers er van niet alleen bekwame vaklui, maar door de
beelden en ornamenten, waarmede ze hun klokken versierden, over 't algemeen ook
uitstekende modelleurs blijken geweest te zijn.
Uit de XVIe eeuw kan men het aantal klokken zeker op 60 stellen, behalve nog
verschillende andere, die wel op Nederlandsche herkomst wijzen, maar geen naam
van den gieter vertoonen. Zelfs op het verre IJsland hangt een Nederlandsche klok
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uit deze eeuw, n.l. van H e n d r i c k B o t h .*) De opschriften zijn bij sommige nog
in het Nederlandsch, maar de Latijnsche taal krijgt toch de overhand. Onder de gieters
treffen we bekende namen aan, b.v. J o h a n n e s F a s t e n o w e , die 10 jaar lang,
van 1511-1521 in Denemarken en Skonen heeft gewerkt, en die zijn kunst
vermoedelijk van het beroemde gietersgeslacht v a n Wo u heeft geleerd. H e n r i c k
v a n C a m p e n , die oorspronkelijk woonachtig in de Overijselsche stad, waaraan
hij zijn naam ontleent, zich in 1507 te Lubeck vestigde en van daar uit zijn kunst
verbreidde. Hij behoorde zeer waarschijnlijk tot het geslacht der v a n Wo u 's, óók
te Kampen gevestigd, met welker werk het zijne veel overeenkomst vertoont.
H e n d r i c k v a n T r i e r , een lid van het beroemde Delftsche
klokkengietersgeslacht, die in 1570 een klok goot voor het Karmelieter klooster te
Elseneur.
G o e b e l Z a e l , een klokkengieter uit Amsterdam, die hier van 1534 tot 1537
een jaargeld van 20 gld. genoot, dat hem van

*) Zij is in 1892 overgegoten.
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stadswege werd verleend, zoo lang hij het ambacht van klokkengieten ‘mits dies
daaran cleeft’ binnen. Amsterdam zou uitoefenen. Voorts P e t e r v a n d e r G h e i n
en leden van het geslacht Wa g h e v e n s , beiden uit Mechelen. Een zekere G e r t
v a n M e r v e l t , die in 1539 als ‘Gert, geter te Flensborch’ genoemd wordt, heeft
tot zijn dood toe in 1587 vele klokken in Denemarken gegoten. Op het eind van zijn
leven verplaatste hij zich naar Kopenhagen, waar hij voornamelijk als kanonnengieter
werkzaam was; als zoodanig stond hij in groot aanzien bij Koning Frederik II. Ook
heeft in deze eeuw, n.l. in 1503, niemand minder dan G e e r t v a n Wo u een klok
geleverd voor Gjering in Jutland, die een waar kunstwerk moet zijn, gelijk trouwens
van dezen meester niet anders te verwachten was. Met J o h a n n e s
S c h o n e n b o r c h , met wien hij meermalen samenwerkte, maakte hij in 1518 de
klok ‘St. Gangolfus’ voor Ottensen in Holstein. Van een tijdgenoot van G e e r t v a n
Wo u en lid van diens geslacht, n.l. A r n o l d u s v a n Wo u , hangt een klok te
Godstrup op het eiland Seeland van 1504. Dezelfde goot in 1507 een klok voor het
St. Jorisklooster te Husum in Sleeswijk, destijds tot Denemarken behoorende. In
deze plaats hangen nog twee andere klokken, de eene in 1506 gegoten door
A r n o l d u s v a n Wo u en J o h a n n e s S c h o n e n b o r c h , de andere uit hetzelfde
jaar dagteekenende en gegoten door deze beide mannen in gemeenschap met
J o h a n n e s v a n Wo u . De laatste vooral moet een prachtstuk zijn.

ST. MAARTEN OP DE KLOK VAN GEERT VAN WOU IN DE ST. NICOLAAS OF BOVENKERKTOREN TE
KAMPEN.

In de XVIIe eeuw begint de toevloed van Nederlandsche klokken naar Denemarken
sterk te luwen; slechts een vijftal vind ik met name genoemd, maar ik mag niet nalaten
hier bij te voegen, dat vermeld wordt, dat C l a u s v a n D a m , die wel te Hamburg
woonde, maar van Hollandsche afkomst was, tusschen de jaren 1637 en 1655 een
menigte klokken in Denemarken gegoten heeft. Terwijl Denemarken in deze eeuw
op 't gebied van andere kunsten en bedrijven zoo zeer afhankelijk van Nederland
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was, scheen het wat het klokkengieten betreft de kunst genoegzaam te hebben
afgekeken om zelfstandig op dit terrein te kunnen werken. Men nam zelf dit bedrijf
ter hand en tot dat einde werd er in 1671 op de ‘Kongens-Nytow’ te Kopenhagen
een nieuw ‘gjethuus’ gebouwd. Toch was de eerste gieter, die daarin aangesteld werd,
weer een Nederlander, n.l. A s s u e r u s K o s t e r van d e r H a r t uit Amsterdam,
die behoorde tot een talrijk gietersgeslacht, en zoo heeft deze dan van 1673 tot 1691
klokken voor de Denen gegoten. Zijn voornaamste werk schijnt echter het gieten
van kanonnen geweest te zijn, een bedrijf, dat gewoonlijk met dat van klokkengieten
samenging. Nog in 1710 komt de naam van deze familie in Denemarken voor, daar
in dit jaar een zekere M a r t e n K o s t e r een klok voor een plaatsje in Jutland goot.
Overigens is ook de XVIIIe eeuw niet rijk aan Deensche klokken van
Nederlandschen oorsprong, hoewel het nog altijd blijft nadruppelen. Van den
bekenden Amsterdamschen klokkengieter J a n A l -
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b e r t s z . de G r a v e , die veel met K l a a s N o o r d e n samenwerkte, worden er
twee vermeld, één van 1710 en één van 1730, en nog een drietal van P i e t e r S e e s t
uit Amsterdam. Deze was op één na de laatste Amsterdamsche klokkengieter; zijn
zoon en vakgenoot C h r i s t i a a n S e e s t vertrok in 1816 naar Oost-Indië, waarna
de gieterij in 1818 gesloten werd.

ST. NICOLAAS OP DE KLOK VAN GEERT VAN WOU IN DEN NIEUWEN TOREN TE KAMPEN.

Deze uitstervende, eens zoo bij uitstek Nederlandsche kunst heeft dus nog
stuiptrekkend haar hulp aan Denemarken verleend, en de laatste klok van
Nederlandsch gietsel daar te lande hangt te Husum in Sleeswijk en draagt tot opschrift:
‘Anno 1758 me fecit Pieter Seest Amstelodami.’
De vele Nederlandsche klokken, die nog in Denemarken hangen, zijn even zoovele
welsprekende en welluidende getuigen van de betrekkingen, die er eertijds tusschen
ons land en Denemarken bestonden. Eenige er van zijn in Denemarken zelf gegoten
door Nederlanders, die zich daar gevestigd hadden, of door klokkengieters, die van
Nederlandsche afkomst waren. Verreweg de meeste echter zijn in ons land vervaardigd
en per scheepsgelegenheid naar het vreemde land vervoerd. Hieruit laat het zich dan
ook verstaan, dat bijna al die klokken hangen in plaatsen, die in de nabijheid van de
zee of van andere waterwegen gelegen zijn, terwijl men ze schaars aantreft in meer
binnenwaarts gelegen plaatsen, waarheen de wegen te slecht waren om zulke zware
lasten als kerkklokken van eenigen omvang zijn, te vervoeren.
Van de overige landen is het vooral Duitschland, dat klokken uit ons land heeft
betrokken. Reeds in 1374 en 1375 was dit het geval. In laatstgenoemd jaar ging
W i l h e l m v a n Ve g h e l met zijn zoon uit het Noordbrabantsche dorpje van dien
naam naar Xanten om voor de prachtige Collegiale kerk aldaar klokken te gieten,
terwijl in 't eerstgenoemde jaar de zoon van W i l h e l m zonder des vaders hulp
klokken gegoten had voor Calcar. In 1449 goot een lid van dezelfde familie, J a n
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v a n Ve g h e l de klok ‘Speciosa’ voor den Dom te Keulen, die gezegd wordt alle
andere klokken van deze kerk in welluidendheid te overtreffen.
De gebroeders J a n B o e r k e n en W i l l e m B o e r k e n v a n Ve g h e l ,
waarschijnlijk ook familieleden van de zoo even genoemden, goten in 1406 een klok
voor Antwerpen, die een opschrift bevat, hetwelk hierom merkwaardig is, dat het
vermeldt (hetgeen maar zeer zelden voorkomt) hoe zwaar de klok weegt, n.l. 12000
pond:
Gabriel heet dese clock bij name
Et gotèse twe ghebroeders tsamen
Jan Boerken en Willè Boerken mede
Men screef na thoofd van Cameric sede
XIIII, c en six yaer
XII, m[...]oe wecht sy swaer
Haer geluyt hoert men in elcke syde
Sy clept van brande, sy luyt ten stryde.
Een heele reeks klokken heeft G e r t K l i n g h e voor Oostfriesland gegoten tusschen
1427 en 1458. Ze dragen alle lange opschriften, meest in 't Hollandsch, soms ook in
't Latijn en vele bevatten de woorden ‘Gert Klinghe mi ghegoten hat, God geve siner
sele raet’. Ze zijn voorts rijkelijk
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voorzien van beelden van Maria of de Apostelen. Want dàt was het merkwaardige
bij die klokkengieters, dat ze tevens zulke uitnemende modelleurs waren. De
ornamenten en beelden, waarmede die klokken zijn getooid, getuigen daarvan, daar
die gewoonlijk groote kunstwaarde bezitten. En nòg opmerkelijker wordt dit, als
men bedenkt, dat al die klokken kwamen te hangen in hooge torens, op schier
ontoegankelijke plaatsen, in het halfdonker meestal, zoodat ze zelden of nooit door
een menschelijk oog van nabij worden bespied. En toch lieten deze mannen zich
door dit alles niet weerhouden om van hun metalen kinderen wezenlijke kunststukken
te maken, niet alleen wat den klank, maar ook wat het beeldwerk betreft.
Het sterkste bewijs daarvan geeft wel de prins van de Nederlandsche klokkengieters,
misschien de grootste klokkenkunstenaar, dien de geschiedenis kent - gelijk een
Duitsch geleerde*) eens getuigd heeft - die zich niet alleen in ons eigen land, maar
ook ver buiten onze grenzen beroemd gemaakt heeft, en wiens werken nog heden
ten dage in Oost en West hun meester loven, n.l. G e e r t v a n Wo u . Hij is de
voornaamste van een geslacht, dat zich bijna twee eeuwen lang, n.l. gedurende de
tweede helft van de XIVe, de geheele XVe en de eerste helft van de XVIe eeuw met
de kunst van klokkengieten heeft bezig gehouden, en waarin de voornaam G e e r t
herhaaldelijk voorkomt.
Te Hyntham bij den Bosch geboren, vestigde hij zich omstreeks 1480 metterwoon
in Kampen, waar hij tot het leveren van klokken geroepen werd; naar deze zijn nieuwe
woonplaats, waar hij tot zijn dood toe is blijven wonen, noemde hij zich dikwijls
G e r a r d u s d e Wo u d e C a m p i s , óók in de opschriften zijner klokken. Van
hier uit heeft hij gedurende zijn vruchtbaar en werkzaam leven een menigte plaatsen
in het binnen- en buitenland voorzien van de voortbrengselen van zijn kunst en
vernuft; werken, die ver buiten de grenzen van ons land niet alleen zijn roem, maar
in en door hem ook dien van Nederland hoog houden.
Reeds in 1461 goot J o h a n C l o c k g i e t e r , waarschijnlijk de vader van G e e r t
klokken voor Xanten, terwijl zijn broeder W i l l e m v a n Wo u goot voor
Cranenburg, Til bij Calcar en ook voor Xanten.
Het eerste werk, dat G e e r t v a n Wo u voor het buitenland maakte, was voorzoover ik heb kunnen nagaan - een klok voor den Dom te Osnabrück; dit was
in 1465. In 1485 en 1486 werd deze door nog drie andere klokken gevolgd. Van
1475 tot 1500 moet een 14-tal klokken dagteekenen, die hij voor het bisdom Munster
goot. En zoo ging er nauwlijks een jaar voorbij, waarin hij niet in het buitenland
werkzaam was. Hij reisde met zijn gezellen naar Oost en West om tal van steden in
den vreemde, als Hamburg, Calcar.*) Ahaus, Brunswijk, Luneburg, Emmerik,
Recklinghausen en zoovele andere te voorzien van de voortbrengselen zijner kunst,
en hiertoe behoorden zeer voorname werken. Hoewel hij te Kampen een giethuis
had, goot hij zijn klokken ter plaatse zelf, d.w.z. aan den voet van den toren, waarin
ze moesten komen te hangen.
Het was zijn gewoonte op zijn klokken lange Latijnsche opschriften in sierlijke
letters aan te brengen.
Zijn grootsten triomf heeft hij behaald met de wereldberoemde ‘Gloriosa,’ die hij
in 1497 te Erfurt voor de Domkerk goot, een der grootste en schoonste klokken der
*) Dr. L.B. Nordhoff bij gelegenheid van het Winckelmannsfest te Bonn den 9 December 1872.
*) Een klok te Calcar, in 1483 door Geert van Wou gegoten (een, die de minste historische
waarde bezat) is in 1917 met zoovele andere in Duitschland aan den smeltkroes overgeleverd.
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wereld. In den tijd van haar ontstaan was ze d e grootste; thans na meer dan 400 jaar
zijn er nog maar 18 bekend, die haar in grootte overtreffen. Met vier van
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zijn knechten reisde hij naar Erfurt, waar de noodige toebereidselen werden gemaakt
tot het gieten, dat plaats had op het St. Severuskerkhof in den nacht van 7 op 8 Juli
1497. Dit werk geschiedde in tegenwoordigheid van de domheeren en de geestelijken
van de St. Mariakerk, die zich met het hoogeerwaardig sacrament in processie naar
de gietplaats hadden begeven. De plechtigheid werd opgeluisterd met bloemen,
vaandels, welriekende kruiden en kaarsverlichting. Om 2 uur, toen het eigenlijke
gieten was afgeloopen, hief de geestelijkheid een Te Deum Laudames aan.
Deze klok, die het kolossale gewicht heeft van 27500 pond en die, naar men zegt,
bij gunstigen wind tot op een afstand van vier mijlen kan worden gehoord, heeft
altijd als een van de grootste meesterstukken op 't gebied van de klokkengieterskunst
gegolden*). Aan de Oost- en Westzijde vertoont zij in hoog-relief het 45 cM. hooge
beeld van Maria, staande op de maansikkel, het Christuskind op haar rechter arm en
het hoofd getooid met een kroon van zeer eigenaardigen vorm. Het geheel wordt
omgeven door een aureool van uitstralende vlammen. Sommigen meenen hierin een
voorstelling te zien van hetgeen geschreven staat in Openbaring XII vs. I:
En er werd een groot teeken gezien in den hemel: namelijk een vrouw,
bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd
een kroon van twaalf sterren.
Ik acht deze meening wel aan eenige bedenking onderhevig, daar er nòch zon, noch
sterren in de voorstelling zijn te ontdekken.
Hetzelfde beeld treft men op verscheidene klokken van van Wou aan: zoo op een
klok in den Utrechtschen Dom van 1505 en op de Mariaklok in den Nieuwen Toren
te Kampen van 1481; hier ziet men bovendien onder het beeld twee leeuwen, die elk
een schild vasthouden, waarvan het eene het stads-wapen en het andere de stedelijke
kleuren bevat. Ook vindt men hetzelfde relief op de St. Maria, een van de drie groote
klokken, die hij in 1502 voor de Domkerk te Brunswijk goot, alsmede op de
Mariaklok, in 1485 voor den Dom te Osnabrück en op een groote klok, in 1487 voor
Hamburg gegoten, waar hij het grootste gedeelte van dit jaar werkzaam was. Voorts
op een klok in de St. Mariakerk te Stendal van 1490 en op eene in Lüneburg van
1491.
Terzelfder tijd, dat hij de ‘Gloriosa’ te Erfurt goot, vervaardigde hij voor de
Severuskerk aldaar nog twee klokken, n.l. de ‘Vincencia’ en den ‘Schreier,’ welke
laatste haar naam dankt aan den bijzonder helderen klank, dien zij voortbrengt,
alsmede de ‘Hosanna’ voor de Mariakerk.
Nadat deze trits van kunstwerken was volbracht keerde onze meester over Kassel
naar zijn woonplaats Kampen terug. Maar men gunde hem geen rust: jaar op jaar
was hij in het buitenland werkzaam.
Te Brunswijk goot hij in 1502 voor de Domkerk, behalve de reeds genoemde
Mariaklok, den ‘Salvator’. Deze klok draagt het 40 cM. hooge beeld van den
Verlosser, een koninklijke figuur, welker hoofd met een kruisnimbus is omgeven;
in de linkerhand draagt zij den wereldbol en met de twee voorste vingers van de
rechterhand wijst zij naar boven. De uitsnijding aan den hals van het in sierlijke
plooien tot de voeten afhangende kleed is met een rand van parelen omzoomd. Ook
*) Gelukkig is zij bij de onteigening van torenklokken ten behoeve van de geschutfabrieken,
den dans ontsprongen, daar zij voor ‘dauernd kriegsuntauchlich’ verklaard is.
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dit beeld wordt op verschillende klokken van v a n Wo u aangetroffen, o.a. op de
Salvatorklok in den Nieuwen Toren te Kampen van 1481 en op een klok in den Dom
te Utrecht van 1505.
Een Salvator-beeld, eenigszins afwijkende van het beschrevene, komt voor op een
klok, die G e e r t v a n Wo u in 1507
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in vereeniging met den Nederlandschen klokkengieter J o h a n n e s
S c h o n e n b o r c h voor de St. Jacobi-kerk te Lübeck goot.
Een iets kleinere klok voor de St. Petruskerk te Lübeck, die in versiering en
opschrift overigens met de vorige bijna geheel overeenstemt, bevat twee beelden van
den Verlosser, die weer afwijken van en iets kleiner zijn dan het beeld op de vorige
klok. Het blijkt dus, dat v a n Wo u voor de Salvator-klokken drie verschillende
modellen had, waarnaar hij de beelden op die klokken boetseerde.
Ik moet mij onthouden van de vele werken te vermelden, die G e e r t v a n Wo u
en andere leden van zijn geslacht nog voor het buitenland hebben gemaakt, daar dit
mijn bestek verre zou overschrijden.
In 't laatst van 1527 stierf de groote meester en den 23 December van dat jaar werd
hij in het koor van de St. Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen onder het gelui van zijn
eigen klokken begraven. Den 13 October 1909 is op die plaats een gedenkplaat
onthuld om zijn nagedachtenis te eeren, en zoo lang G e e r t v a n Wo u 's klokken
haar welluidende klanken doen hooren, zoo lang zal zijn naam worden genoemd als
van den grootmeester van de Nederlandsche klokkenkunst uit de XVe en XVIe eeuw!
Van de Nederlandsche klokkengieters, die in den loop der eeuwen in den vreemde
werkzaam zijn geweest, stippen we nog aan: H e n r i c k v a n C a m p e n , die in
1506 een zestal klokken goot voor de Domkerk te Brunswijk. Zooals wij gezien
hebben, vestigde hij zich in 1507 te Lubeck; hier goot hij geschut voor de hertogen
van Mecklenburg en van hier uit heeft hij ook heel wat klokken voor Duitschland
gegoten, vooral voor plaatsen in Mecklenburg-Schwerin. In 1518 maakte hij een
viertal voor de kerspelkerk te Perleberg in de provincie Brandenburg. De grootste
daarvan munt uit door de fraai gemodelleerde figuren van Maria met het Christuskind
en van Jacobus. Zijn klokken zijn ruim van beeldwerk voorzien.
J a c o b Wa g h e v e n s van Mechelen goot in 1430 voor het klooster Lune bij
Luneburg en H e n r i c Wa g h e v e n s werkte in 1474 voor de St. Katharinakerk te
Brandenburg. Beiden voorzagen hun klokken van Nederlandsche opschriften; dat
van de laatstgenoemde klok luidt:
Yohannes gaf men den name my Yn yaer MCCCCLXXIIII daer by henric
waghevens heeft my ghemaect god heb lof ende wel gheraect.
In 1562 leverde de Noord-Nederlander J o h a n t e r S t e g h e een klokkenspel voor
Antwerpen af. Ook de gebroeders W i l l e m en J a s p e r M o e r , die behoorden tot
een beroemd klokkengieters-geslacht uit Delft, welks leden zich twee eeuwen lang
met deze kunst hebben bezig gehouden, goten in 1507 voor Antwerpen en in 1515
voor Brandenburg.
Voor Wehren in Hessen-Cassel goot in 1555 de Mechelsche klokkengieter P e t r u s
v a n d e n G h e i n , terwijl J o h a n v a n T r i e r - een bekende en beroemde naam
op dit gebied! - in 1582 een klok vervaardigde voor de St. Peterskerk te Aken. De
v a n T r i e r s werkten nog tot diep in de XVIIe eeuw voor Duitschland, zelfs voor
ongelegene en kleine plaatsen. Dit is eenigen tijd geleden als een droevig teeken des
tijds gebleken: bij het naar beneden halen van drie van de vier kerkklokken, die in
het Pruisische dorp Keppeln hingen, en voor den smeltkroes waren opgeëischt, bleek
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één er van te zijn van Hollandsch maaksel en afkomstig van de v a n T r i e r s . Zij
droeg toch het opschrift:
‘Maria Anna Bernardus 1650. Door dat vier ben ik gevloten. Johannes, Peter en
Hendrik van Trier hebben mij gegoten.’
(Slot volgt.)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

182

Aardappelrooien,
door Hélène Swarth.
Zij staan gebogen over 't najaarsveld,
Waar in opaalgroen plekken bruin fluweelen,
Aardappels blonden, stengels welkend gelen,
In 't blanke licht, dat mat door wolken welt,
De man in 't blauw, de vrouw in 't rood en deelen
D'arbeid getrouw. Al jaren ongeteld
Zwoegden zij saam, tot de éen naar d'ander helt
En, zonder woorden, niets ze elkaar verhelen.
Zij staan gebogen in het schemerlicht,
Dat, bleek en moe, de luchten komt doorzeven
En heffen naar wie langs het land loopt even
Tot weergroet stug het aardbruin aangezicht,
Vol schrift van rimpels volgekerfd door 't leven,
Dat héel hun zijn naar de aarde heeft gericht.
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Twee herfstliederen,
door Jan van Nijlen
I.
Nu heeft het leven den gekruiden smaak
Van zuiderdruiven die op bergen rijpen;
Een lied vervliedt op 't melodieuze pijpen,
Zomer is om: de zon volbracht haar taak.
Blijft in dit leven lust de eenige baak,
En leeg de hand hoeveel zij ook kon grijpen?
Kan 't hart meer voelen dan de geest begrijpen?
Ik zie hoe ster na ster ontvlamt, en waak...

II.
In dit seizoen dat mij zoo zalig vond
Zult eens ook gij van zachten wellust weenen,
Als met de zon de droomen zijn verdwenen,
En 't hart bedrukt blijft en voor altijd wond.
Maar wanneer een, door liefde's licht beschenen,
Als vruchten zoet vindt zoenen van uw mond,
Gaat er een lange rilling door u henen
En lijkt de stervende aarde u jong en blend.
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Een vrouw als zij,
door Elisabeth Zernike.
VI.
Ze leunden uit het raam, Tom en Bert, zijn vriendje, en keken in een tuin, waar
kinderen aan 't spelen waren.
‘Leuk hè, zoo'n zooi kinderen; ze doen verstoppertje met verlos.’
‘Ja; ken je ze, het zijn jullie buren.’
‘Een beetje; ze mogen niet met me omgaan.’
‘Gut, onzin, ben je niet deftig genoeg?’
‘'k Weet niet; 't is om die geschiedenis met mijn vader en Stans. Ik geloof dat Stans
ook al zoo'n rare juffrouw was, je weet wel, voor ze met mijn vader trouwde.’
‘O.’
‘Vertel jij het nou tenminste maar niet aan je ouwelui.’
‘Natuurlijk niet.’
‘Ik ben er vroeger wel geweest; het is er lollig. Zie je dat kleine meisje met die
roode strik?’
‘En dat blauwe boezelaartje?’
‘Ja - dat is de aardigste. We hebben er eens tooneel gespeeld; zij was de schoone
slaapster in het bosch en ik de prins. Ik moest haar een zoen geven; eerst op één knie
vallen, met mijn baret in mijn hand, en dan een zoen geven en zeggen: waak op
prinses, ge zijt bevrijd.’
‘Sjonge.’
‘Ik was toen nog een klein joch, zie je. Ze moest zich natuurlijk eerst slapend
houden, hè; maar dat kon ze niet goed, ze knipperde aldoor met haar oogharen.
Moeder was er ook bij.’
Ze keken naar de kinderen die joelden en lachten. Soms waren hun woorden
duidelijk te verstaan. Ze joegen het kiezel van den tuin op en deden hun best de
bloemperken te sparen.
‘Ze worden er warm van,’ zei Bert, ‘maar het gaat echt leuk.’ - Er klonk een gong
door het groote huis. Ze bleven met hun bovenlijf op de vensterbank hangen. Dan
zei het vriendje, en richtte zich op: ‘je moet eten.’
‘Nou ja, dacht je dat ik me haastte? Het is de eerste gong. Blijf nou nog een beetje.
Ik heb vijf minuten tijd om mijn kuif op te strijken, en dan gaat de tweede gong.’
‘Jullie doen het precies, hoor.’
‘Stans doet het.’
‘Is ze van adel?’
Ze proestten het alletwee uit. ‘Kan je nagaan, zij.’
‘Noem je haar echt: Stans?’
De jongen haalde zijn schouders op. ‘Ik noem haar niet. Eens heb ik “mevrouw”
gezegd; toen werd mijn vader zoo woedend. Hij sloeg met zijn vuist op tafel. “Dat
is hier geen toestand,” zei hij. Maar ik vertik het om moeder te zeggen, terwijl mijn
eigen moeder - nou ja, die leeft toch nog.’
‘Ja.’
‘Zeg, weet je dien zin laatst, uit een fransche thema: als ik 's morgens binnenkom,
vraag ik mijn moeder: hoe heeft u geslapen mama?’
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‘En ik geef haar een kus.’
‘Kwam dat er achter? ja, 't is waar: et je lui donne un baiser. Lui, daar zie je aan,
dat het derde naamval is. Nou, wat een onzin, niet? Ik vind, ze moesten zulke dingen
nooit in een thema zetten. Daar heb je nou bijvoorbeeld Robert Veening, die zijn
moeder is pas gestorven. Een pretje, als je dan zoo'n zin moet vertalen.’
‘Och, voor de meeste jongens duvelt het niet.’
‘Nou ja -’ Ze zwegen even.
‘Moest jij hier bij je vader blijven? bij de scheiding, bedoel ik.’
‘O toen; ik weet eigenlijk niet. Zeker wel. Of misschien hoefde het niet. Waarom
wou je dat weten?’ - Bert dacht even na.
‘Zie je, ik heb eens gehoord: als de vrouw
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de schuld heeft, moet het kind bij den vader blijven.’
Tom bloosde een beetje en probeerde onverschillig te doen.
‘Kan me niks schelen, hoor, al zou mijn moeder de schuld hebben; - want zulke
brave menschen kan ik niet uitstaan. Stans bijvoorbeeld; nou ja, Stans is ook een
mispunt.’
‘Wat doet ze je dan eigenlijk?’ vroeg Bert kalm.
‘Wat ze me doet? - ik zeg je dat ze een mispunt is.’
‘Gut, word maar niet nijdig, ik geloof het wel; een braaf mispunt.’ Hij lachte maar Tom deed niet mee. Opnieuw klonken de doffe slagen van de gong.
‘Tommie, heb je je gewasschen?’
‘Natuurlijk; - ik lieg er tegenwoordig altijd op los.’
‘Mooie grappen, dan groeien je handen boven je graf, later.’
‘Niet waar, dat 's als je je moeder slaat, je eigen moeder, zie je. Nou, hoepel maar
op.’ Ze liepen samen naar beneden.
Er was bijna niet gesproken gedurende den maaltijd. Nu bediende Stans van het
dessert. Ze is weer kwaad, dacht Tom, ze geeft me zoo'n kleine portie. Vader krijgt
ook niet veel; - enfin, straks in de keuken - maar hij wist nooit goed hoe hij de kamer
uit zou komen. Dadelijk wegloopen na tafel mocht niet. Je moest een beetje blijven
rondloopen en praten. Vader rookte dan een sigaar. Soms gaf Stans hem een sigaret,
als ze in een goede bui was, en stak er zelf ook een in haar mond. Hij vond het vies,
haar te zien rooken, hij begreep niet waarom. Meestal voelde hij zich na het eten als
op een vervelende, stijve visite. - ‘De gastvrouw glimlachte onheilspellend,’ dat had
hij eens gelezen in een feuilleton, en toen hij dadelijk aan Stans gedacht. Iemand
voor uit een boek was ze, niet een gewoon mensch. Misschien ook, doordat ze zich
altijd zoo bespottelijk mooi aankleedde ‘voor tafel,’ zooals ze zei. Nou, en vandaag
was het heel extra, dacht hij. - Stans gaf het sein tot opstaan en keek in den smallen
spiegel tusschen de beide ramen, langs de plooien van haar mat glanzend, purper
zijden japon.
‘Ik ga vanavond uit,’ zei ze losjes.
‘Alweer?’
‘Me dunkt; ik geloof dat ik gisteren geen voet verzet heb, niet? Trouwens -’ maar
Gerard bleef zwijgen en dus hield ze haar scherpste terechtwijzing nog in. Ze draaide
rond voor den spiegel; haar hoofd, met het hooge, blonde kapsel, hield ze wat
achterover. Ze zag wel hoe Tom, tegen den muur geleund, naar haar stond te kijken,
met een verwonderd en toch schamper lachje. Ja jongetje, dacht ze, leer jij maar
vroeg dat een vrouw als ik recht heeft op een grooten, helderen spiegel, één van de
vloer totaan de zoldering. - Deze was misschien voor Lucie gekocht - om te lachen,
- Lucie, klein en dik.‘Er is een nieuwe bioscoop die gezellig moet zijn; - mooi zaaltje. Ik ga met Frits
en Paulien, en -’
‘Zoo - mag ik niet mee?’
Tom wist naar de deur te draaien. Stans, die deed of ze het niet merkte, wachtte
tot hij weg was en dofte onderwijl heur haar wat op.
‘Beste jongen, ten eerste zèg je altijd dat je niet op Paulien gesteld bent - ten tweede
beweerde je vanmorgen nog, het heel druk te hebben.’
‘En als je mij dat 's morgens hoort zeggen, bel jij de vriendjes op en maakt
afspraakjes, en ik kan niet mee, al zou ik willen.’
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Ze trok met haar schouders. ‘Wat dunk je, zou het niet het verstandigste zijn als
ik hier het zwijgen toe deed?’ - Gerard bloosde even en blies nijdig zijn rookwolkjes
weg. Hij voelde zich altijd een beetje geimponeerd door haar vlotte manier van praten,
haar stadhuiswoorden. Maar den laatsten tijd hinderde hem dan zijn eigen houding,
vooral als Tom in de kamer

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

186
was. De jongen werd nu immers al zoo groot.
‘Als het op praten aankomt, ben je me eenmaal altijd de baas. - Dus dáárom was
je zoo mooi, weer een nieuw toilet - wat zal me dat kosten?’
Ze liep naar hem toe. ‘Moeten zakenmenschen altijd over geld praten? als je eens
wist hoe hinderlijk dat is - en hoe vulgair. In plaats van te zeggen, dat ik er mooi in
ben. Enfin - Kom, wees eens lief en geef me een kleinigheid, ik heb geen sou meer
te verteren.’ Ze draaide haar zilveren beursje binnenstebuiten. ‘Een slordig papiertje,
liefst vieux rose, dat is mijn lievelingstint.’
Hij glimlachte en dacht aan al het papieren geld in zijn portefeuille. Slordige
papiertjes, ja, en een beetje slordig verdiend ook. Ze klopte op zijn borst, ter hoogte
van zijn binnenzak en keek hem aan, totdat hij ook naar haar oogen keek. Toen,
onwillekeurig, hief hij zijn hand op, als wilde hij haar van zich af duwen. Hij had
aan Lucie gedacht, één oogenblik, Lucie's bruine oogen gezien, met het lieve, warme
licht erin. Maar Stans had een stap achterwaarts gedaan. Stom, ze had het heel even
vergeten, dat haar oogen niet mooi waren van zoo dicht bij, als het volle licht erin
viel. Glazen oogen heb je, had iemand haar eens, huiverend, gezegd. Soi - het viel
haar mee van Gerard, dat hij haar zoo op haar qui-vive deed zijn.
‘Ik ben niet van plan het er heelemaal door te lappen vanavond, ik maak me zelfs
sterk, dat ik er tot morgen twaalf uur mee toe zal kunnen.’
Hij haalde zijn portefeuille te voorschijn en gaf haar een paar bankjes, die ze
langzaam weer opvouwde.
‘Moet je de auto hebben?’
‘Dank je - nu nog niet, we beginnen op onze voetjes - maar als je hem zou willen
sturen tegen een uur of - laat zien - elf, half twaalf.’
‘Onzin, als je hem niet gebruikt, zeg ik Reinier natuurlijk, dat hij naar huis kan
gaan.’
‘Zoo - Waarom eigenlijk? We wilden een nachtelijke tocht maken. Paulien zegt,
dat de maan zal schijnen. Kom dan zelf, en ga mee.’ Ze keek weer in den spiegel en
sloeg een luchtigen toon aan. ‘Natuurlijk, je gaat mee. Zeg, we tuffen naar het dorp
waar die vrouw van je woont, Lucie. En voor haar huis - staat het aan den weg? voor haar huis blaas ik eens flink op de toeter. Misschien denkt ze dan dat er brand
is en komt in haar nachtpon naar buiten. Droeg ze mooie nachtponnen?’
Gerard ging in een crapaud zitten en sloeg zijn beenen over elkaar. ‘Houd nou
maar op, ik kom niet vanavond.’
‘Phoe - wat heb ik miszegd? zijn de herinneringen nog zoo dierbaar?’
‘Je kon Lucie tenminste met rust laten.’
‘Dus niet toeteren - kom je dan? Paulien in de maneschijn - dat 's nog zoo kwaad
niet.’
‘En Frits zeker ook niet, hè?’
‘Aha, jaloersch.’
‘God beware me.’
‘Er is met jou geen land te bezeilen.’
‘Kijk eens in je beursje.’
‘Goed - royaal ben je - en niet jaloersch, en niet smachtend naar de maneschijn.
Me dunkt, er blijft alleen over dat je schoon genoeg van me hebt.’
‘Stans!’
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‘Probeerde je dat op dreigenden toon te zeggen?’ Ze lachtte. ‘Voor romanheld ben
je after all toch niet in de wieg gelegd.’ - Tom kwam binnen en bleef in de deur staan.
‘Vader, nou is vanavond die lezing over electrische installaties en zoo; - u zou er
met me heengaan.’ - Gerard keek naar Stans. ‘Het begint om acht uur,’ zei de jongen
weifelend; ‘nu is het bijna half.’
‘Zoo laat al? - och Tom, schel even voor me, Rika moet met mijn mantel komen.’
‘Wat ben je van plan?’ vroeg Gerard zacht.
‘Wat ik van plan ben? dat heb ik je toch, dacht ik, in den breede verteld. Een tocht
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bij maanlicht, met Frits en Paulien, en - nog iemand.’
‘Ik -’
‘Ik - zei de gek. - Jij, je wilt immers niet. Ik bel dadelijk Reinier even op, dat hij
zich klaar houdt.’
‘Laat dat nou maar. Tom - e -’
‘Ja vader.’
‘Ga jij maar - een volgend keertje ga ik met je mee.’
‘O.’
‘Wil je met de auto, en je vriendjes er mee ophalen?’
‘Nee, dank u - dat-te - ik loop liever. Nou dag vader.’ Haastig ging hij de deur uit.
‘Die jongen van jou groet me weer niet,’ zei Stans. Het dienstmeisje klopte en
kwam binnen. ‘Rika, roep eerst Tom terug, gauw!’ Maar Rika hield zich van den
domme.
‘Ging Tom dan weg?’
‘Natuurlijk.’ Ze wees met haar hoofd in de richting van de straat. ‘Daar slaat de
buitendeur. Je moet gehoorzamen, Rika, niet eerst vragen.’
‘Ja mevrouw.’
‘Haal nu mijn crêmen avondmantel, vlug.’
Gerard stond op. ‘Ik kom dus zoo'n beetje over elven,’ zei hij ‘maar-e-zeg’ - hij
stond nu zoo, dat ze zijn gezicht niet zien kon. - ‘Wie is die ander?’
‘Zal je wel merken.’
‘Ken ik hem?’
‘Nee; een aardige jongen, een nètte jongen.’
‘Zoo - van mijn leeftijd?’
‘Kan je begrijpen, ouwe heer.’ Ze lachte, maar vond het wijs er aan toe te voegen:
‘hij is een melkmuil, bij jou vergeleken.’ Rika kwam met den crêmen avondmantel.

VII.
Ze liepen samen den stationsweg af, naar het dorp toe, Tom en zijn moeder. Lucie
gaf Tom een arm en spreidde spelend haar vingers uit op zijn mouw. ‘Mijn jongen,’
zei ze, en glimlachte. Hij boog wat voorover en knikte haar toe. Ze ontroerde door
zijn blik. Wat wordt hij al groot, dacht ze, en wijs. Hij glimlacht tegen me als een
ernstige, lieve man, - en ik ben zijn moeder. God - dat is toch iets om dankbaar voor
te zijn. En waarom heb ik nu het gevoel, alsof dit te laat komt? dit mooie, goede? Ik
leef toch nog, en geniet er van, al was het dan maar dezen éénen dag. Vreemd - toch
zei ze het wel meer tegen zich zelf: te laat - zonder het recht te begrijpen.
‘Tom, we moeten langzaam loopen, het lijkt wel of ik wat moe ben. 't Is ook warm,
hè? de zon schijnt zoo. 't Is of over alle dingen een warme nevel ligt; - maar misschien
komt dat door mijn - mijn oude oogen. En mijn beenen doen zoo vreemd’; ze lachte
even - ‘alsof ze van koekedeeg zijn en smelten door de hitte.’
‘Rust u even uit, hier, op dit kilometerpaaltje.’
‘Nee, kom maar, het gaat al beter. Vertel eens van thuis, Tom, van vader.’
‘Vertelt u eerst. Heeft u vanmorgen zoo hard gewerkt, dat u moe bent?’
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‘Ik heb de paden in den tuin gewied, en de perkjes ook; en vast een boel eten
gekookt, dan zijn we vanmiddag niet zoo gebonden. Ik wou graag met je wandelen;
ik heb laatst zoo'n mooi plekje ontdekt, zeg - een vijvertje.’
‘Waar zoo wat?’
‘Op het landgoed van de oude gravin.’
‘Ik dacht dat niemand daar op mocht.’
‘Och jawel, en met jou erbij zal ik heelemaal niet bang zijn. Als we maar geen
konijnen strikken, zie je.’
‘O. Bent u daar alleen geweest, laatst?’
‘Ja - natuurlijk.’
‘Waarom heeft u eigenlijk heelemaal geen kennissen op het dorp?’ - Ze keek hem
een beetje verwonderd aan. Nooit eerder had hij zooiets gevraagd. ‘Maar ik heb wel
kennissen,’ zei ze, ‘een heeleboel zelfs.’
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En ze vertelde van juffrouw Baks, en Gerrit Hamers, en den dokter. ‘Ik geloof dat
juffrouw Baks weer een kindje verwacht; ik hoop het, dan ga ik er een beetje oppassen,
zooals na haar eerste bevalling. Gunst, dat bedenk ik nu ineens: ik had vroedvrouw
moeten worden; - op een dorp, zie je, maar nee, ik zou dan ook 's nachts uit mijn bed
moeten als ik gehaald werd. En ik zou een fiets moeten hebben, om groote afstanden
vlug te kunnen afleggen.’
‘En u houdt niets van fietsen.’
‘Nee; - jongen, wat een bespottelijk idee van me: ik vroedvrouw - en een gebonden
leven. Maar zie je, nu doe ik zoo heelemaal niets, en neem geld aan van vader - dat
hindert me soms wel eens.’
‘Later zal ik u wel geld geven.’
‘Goed; - zal je een boel verdienen?’
‘Niet zooveel als vader misschien. Nou, vader geeft Stans toch ook geld en die
doet evenmin wat.’
Er kwam een bittere trek om haar mond. ‘Och Tom, dat weet jij nou zoo niet.’
Hij bloosde. ‘Weet ik wèl. Rika en Truitje doen alles; zij wascht nog niet eens de
kopjes.’
‘Maar ze is toch bij vader, ze zorgt voor hem, ze houdt hem gezelschap.’
‘Ja, dat doet ze; soms tenminste. En 's nachts zitten ze zelfs nog met licht op en
kletsen. Laatst kwamen ze erg laat thuis; ik werd er wakker van. Stans maakte lawaai
op de trap. Ik hoorde vader zeggen: moeten de meiden weer alles hooren? Nou, die
slapen op zolder, maar ik hoorde het natuurlijk. En toen scheen het licht nog zoo'n
tijd, ik zag het door de gang en door de reet van mijn deur.’
‘Waarom ging je niet andersom liggen? dat moet je maar altijd doen.’
‘Nee, andersom is zoo griezelig, want dan is de heele kamer achter je, en je krijgt
het gevoel of er iets op je rug zal springen, met een paar klauwen in je nek.’
Ze schrok. Had hij dat nu ook al, haar jongen? wat haar, als kind, de slaap had
vergald. Waarom hij ook, hij was toch sterk en gezond?
‘Het is niet dat ik bang ben voor het donker, ziet u; maar - maar, ik wil liever naar
de kamer blijven kijken totdat ik inslaap; en je kan dan ook beter luisteren, als je
kijkt.’
‘Maar waar wou je naar luisteren, 'snachts?’
‘Ik weet niet - er zijn toch altijd wel geluiden, en als je ligt te luisteren, komen ze
niet zoo plotseling.’ - Ze vertelde hem hoe stil de nachten buiten konden zijn, en hoe
rustig je langzamerhand werd als je altijd buiten woonde. Onbewust voelde ze, dat
ze wat tegen hem moest praten, niet luid, maar zoo, dat het hem boeide. Heel gewone
dingen vertelde ze. En onderwijl dacht ze er over, of ze met hem naar den dokter zou
gaan - of alleen gaan, en vertellen wat ze van hem wist: zijn angst 's nachts, voor het
donker, voor de stilte nog meer. Ze wist dat zoo goed - hoe je probeerde met wijd-open
oogen het duister te bedwingen, zoodat alle doode dingen stil op hun plaats bleven
staan, en niet als vreemde, levende wezens gingen dansen. Hoe je zorgvuldig de
dekens weg deed van je ooren, en de plooien uit je kussen streek. Dan hoorde je de
stilte zoemen en je wachtte, je loerde op ieder geluid. Je hart klopte zoo voelbaar.
En ze had gedacht: als ik het maar aan vader dorst vertellen, dan zou hij me naar een
dokter sturen, en dan werd alles beter. - Ze had nooit iets verteld; het kon niet, aan
haar vader. Nu - nu was het misschien nog niet te laat voor Tom. Ze stelde zich voor
hoe ze weer bij den dokter zou binnenkomen, hoe hij aandachtig naar haar zou
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luisteren, en ze zuchtte even, glimlachend. Met haar vingers speelde ze over Tom's
mouw.
‘Zie zoo, we zijn bijna thuis.’ Er kwam een glans in haar oogen. ‘Ik heb de tafel
zoo netjes gedekt, mijn jongen, en er is witbesuikerd krentebrood. Je zult smullen;
en dan gaan we wandelen, hè?’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

189
Ze kwamen binnen; de zon scheen overal, op de gedekte tafel en op de bloemen voor
het raam.
‘Fijn is het hier,’ zei Tom en hij sloeg zijn armen om Lucie's hals. ‘Wat is er nou,
moeder,’ vroeg hij zacht, ‘waarom huilt u ineens?’
‘Niets - niets,’ ze veegde haar tranen af, ‘ik ben blij dat je zoo vroolijk bent.’ Ze
vroeg hem naar een paar wilde bloempjes uit haar bouquet, die ze niet kende en liet
hem het teekeningetje van den nieuwen buurman zien. Toen gingen ze tegenover
elkaar aan tafel zitten en Lucie legde het krentebrood op zijn bord en vergat bijna
zelf te eten...
De notaris, die juist door zijn tuinhekje kwam, keek hen na, toen ze op weg gingen
naar het vijvertje. Lucie voelde het, en ze strekte haar lichaam nog wat meer. Naast
haar zoon liep ze, haar eigen zoon. Ze begreep niet goed dat gevoel; bijna was het,
alsof het moederschap haar iets onaantastbaars gaf. Als nu andere vrouwen dat
voelden, maar zij - kwam het er dan niet op aan, hoe haar leven was geweest, hoe ze
haar kind had ontvangen? Och, ze wist het niet, - maar ze was trotsch op haar jongen.
Hij zou boven al het slechte van zijn moeder uitgroeien, hij zou een man worden,
die tegenover iederen anderen man dorst staan, met opgeslagen oogen. En voor de
vrouwen zou hij zijn hoofd buigen. Niet altijd naar ze spieden, zooals de notaris
deed, zooals - God, zooveel mannen; spieden, en met hun oogen knippen.
‘Tom, kijk me eens aan?’
‘Wat is er?’
Ze zag even zijn heldere oogen, recht in de hare gericht.
‘Niets - zoo maar. Nou, kom, ik zal niet meer zoo kinderachtig doen. Kijk, hier
woont de dokter. Een mooie tuin heeft hij, hè? Hij is een vriend van me.’
‘Ja, als u hem ook geld geeft.’
‘Maar het was niet voor hem zelf, hij stuurde het dadelijk weer weg.’
‘Goed, ik bedoel: hij vond het natuurlijk lief van u.’
‘Geld is toch dikwijls een armzalig bezit, vind je niet? je kan er niet veel voor
koopen.’
‘Nou, vader heeft er weer een heele auto voor gekocht.’
‘Ben je erg dol op de auto?’
‘Ik? - nee, dat nou niet, dikwijls loop ik liever. Maar op een avond, in mijn bed,
dacht ik dat wij drieën er een tocht mee moesten maken, ver weg, langs den Rijn
bijvoorbeeld.’
‘Wie zijn: wij drieën?’
‘Vader, u en ik, natuurlijk.’ Hij lachte even, schamper. ‘Dacht u: Stans?’
‘Ja - Stans is nu met vader getrouwd.’ Ze tuurde op den weg voor haar voeten.
Moest ze nu doorpraten? het was een mooie gelegenheid. Maar de jongen vroeg haar
niets - hij wandelde plezierig met zijn moeder, een zonnigen zomerdag. Straks namen
ze het smalle paadje tusschen het gras en de lage struiken. Moest ze hem nu vertellen
van al dat menschengeknoei? Ze streek even een paar wuivende haarvlokjes weg
van haar voorhoofd en zuchtte. Zoo lang geleden leek soms dat alles: haar jeugd en
vroeger leven, haar slechte leven. Slecht? och ja, maar het had zeker zoo moeten
wezen, opdat ze nu naast haar jongen kon loopen en voelen hoe het moederschap
haar heiligde. Ze glimlachte droevig en toch gelukkig. Je dorst het haast niet zeggen,
zoo'n woord: heilig. Tom vroeg niets. maar misschien liep hij er toch over te denken
en dorst niet vragen.
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‘Tom, waar denk je zoo over?’
Hij schopte tegen een kei, die op den weg lag. ‘Over - die beroerde Stans.’ Zwijgend
liepen ze even verder, met gebogen hoofden. Toen keek ze hem aan, en probeerde
te lachen.
‘Nu gaan we hier in, een aardig paadje, hè? het leidt regelrecht naar den vijver.’
Hij ging op het gras loopen en liet haar het smalle voetpad.
‘Je moet niet zoo praten over Stans - ze doet je toch geen kwaad.’
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‘U lijkt Bert wel, die zei laatst ook: wat doet ze je dan?’ Ze nam zijn arm. ‘Maar ik
begrijp het wel beter dan Bert. Ik houd zelf ook niet van Stans.’ Ze hield even op en
een stem in haar zei dringend: als je het begrijpt, waarom heb je dan je plaats
vrijgelaten voor die vrouw?
‘Kan ik nou niet bij u komen wonen, moet ik juist bij vader blijven?’
‘Zou je liever bij mij zijn?’ vroeg ze zacht en haar lippen trilden.
‘Natuurlijk.’ Ze stapten haastig voort en Tom lette niet op de bloemen, die hij
onder zijn grove jongenslaarzen vertrapte. ‘Natuurlijk - wat dacht u. - Het kan me
niets schelen, hoor, of u de schuld heeft. Bert zegt: als de vrouw de schuld had,
moeten de kinderen bij den vader blijven. En er is één zoo'n misselijke jongen op
school, die zei eens: jouw moeder is een gemeene vrouw. Toen heb ik hem op zijn
kop gegeven. Ik houd dan zeker meer van gemeene vrouwen, dan van zulke braven,
als Stans.’
Ze stond stil en hield zijn arm vast. ‘Laten we langzaam loopen, Tom, mijn beenen
doen weer zoo raar; straks gaan we zitten, hè? bij het vijvertje. Je moet toch meer
van de goede menschen houden dan van de slechte, hoor. Misschien - kan ik vader
wel vragen, of je nu eens een tijdje bij mij mag komen.’
‘Hangt dat dan van vader af?’ vroeg hij verbaasd.
‘Ja, als vader het goed vindt. Toen bij onze scheiding, wou hij je niet missen, zei
hij. En ik, ik had niet zooveel in te brengen, zie je. Er is dan altijd één die eischen
kan, en de ander moet gehoorzamen.’
‘Wie de schuld heeft, moet gehoorzamen.’
‘Ja, maar je moest liever niet praten over schuld. Meestal hebben alle menschen
schuld, als er iets verkeerd gaat.’ Hij schokte even met zijn schouders. ‘Nou ja.’
‘Ik zeg het niet, om mezelf vrij te pleiten. God, hoe moet ik je dat allemaal vertellen,
je bent nog maar een kind.’ Haar stem wankelde. ‘En je moet veel van vader blijven
houden.’ Ze stonden eensklaps voor het kleine, koele vijvertje. De groote, glanzend
groene rhododendronbladeren weerspiegelden erin en maakten het watervlak donker.
Voor hun voeten was het lichte groene gras met de vele witte sterrebloempjes. ‘Kijk,
is het hier niet mooi? Laatst heb ik hier in 't gras gezeten en toen heb ik zoo aan
allerlei gedacht, over mijn leven, van heel vroeger.’ Ze ging zitten, dicht bij het water,
en legde haar handen op het koele gras. ‘Dit is het oude plekje; kom jij nu naast me,
hier’. De jongen deed het en toen keken ze beide naar het rimpellooze vijvervlak.
Vaag was het Luzie, of ze in een spiegel haar vroeger leven zag, en er maar naar
hoefde te kijken, om er over te kunnen praten.
‘Je moet veel van vader blijven houden, Tom. Toen ik hem leerde kennen, werd
ik een ander mensch. Hij was de eerste van wien ik hield, met, met het echte, liefde,
begrijp je dat? Ik ben misschien wel een slecht kind geweest. Ik hield niet van mijn
vader. Mijn moeder heb ik maar kort gekend; ik herinner me, dat ik blij was toen ze
dood ging. Ik heb je nooit een portret van haar laten zien - ze had een heel groot
gezicht, groot en bleek, en streng. Heel dikwijls dacht ik bij me zelf: waarom heb ik
nu juist zoo'n vader en zoo'n moeder? Vader spotte altijd. Later heb ik gedacht, dat
hij wel heel ongelukkig moet zijn geweest, om dat te kunnen doen. En hij lachte
erbij, zoo, dat een kind ervan huiverde. Ik hield soms wel eens van de meid, maar
meiden bleven nooit lang bij ons. Op 't laatste kwam er een huishoudster, die een
snor had. Vader zei, dat het een verkleede man was, en dat hij haar daarom huurde.
In 't begin wilde ze me zoenen, 's morgens en 's avonds, en ik bedacht van allerlei
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om dat te ontkomen. Na een maand probeerde ze het al lang niet meer. Jaren later
heeft ze om me gehuild, toen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

191
ik - toen had ik wat leelijks gedaan. Ik zie haar nog zitten, voor het open raam van
mijn kamertje. Het was guur, akelig weer; de regen woei naar binnen, en ze moest
onophoudelijk haar neus snuiten. Ik heb haar weggejaagd en ben in bed gaan liggen.
Ik was kwaad op haar, want ik had zelf ook wel willen huilen, maar nu kon ik het
niet, omdat ik het hààr had zien doen. Den volgenden dag kwam ze me in mijn bed
bedienen en toen zei ze: “ik heb toch mijn best gedaan, van je te houden.” Dat
oogenblik zal ik nooit vergeten. Ik had juist een kop chocola van haar aangepakt, en
toen ze dat zei, ging er een schok door mijn handen, zoodat ik een heeleboel morste.
Ze zette de kop weer naast me neer, en is de kamer uitgeloopen. Toen heb ik toch
wel liggen huilen.’ Ze wachtte even en aaide het gras. ‘Nee Tom, als ik zoo begin te
vertellen, dan kom ik nooit klaar. Ik weet al heelemaal niet meer, wat ik eigenlijk
zeggen wou.’
Aarzelend zei de jongen: ‘dat er eigenlijk niemand was, waarvan u hieldt.’
‘O ja - niemand, niemand. Dan ga je rare dingen doen, als je nog jong bent en
voelt, dat het leven nu toch komen moest. Dan ontmoet je een man die naar je kijkt
en je lacht tegen hem, je weet zelf niet waarom. Daar begint het mee; dat wil zeggen,
het begint met het akelige gevoel in je borst, dat je daar maar iederen dag door de
straten loopt en zoo'n beetje omhangt in huis, zonder zin, zonder gedachten aan een
lief mensch. Zoo leeg, zie je, en heelemaal doelloos. Dit moet je vooral niet vergeten,
dat het begint met die pijn binnen in je. En als ik tegen een man had gelachen, en hij
liep me na, of kwam dadelijk naast me en we liepen een straatje om, enfin, zooals
zulke dingen altijd beginnen, dan voelde ik me beter, mijn bloed stroomde weer een
beetje. Dikwijls heeft zoo'n man gezegd: kijk, nou zie je er ineens nog veel aardiger
uit, met een kleurtje; waarom was je daarnet zoo bleek? En dan keek ik hem aan,
recht in zijn gezicht, want dan zou hij zeggen: en nu glanzen je oogen ook zoo mooi
ineens.’ Ze zweeg en stak aarzelend een hand naar Tom uit; even raakte ze zijn mouw
aan, maar dan trok ze de hand weer terug. ‘Jij kan dat nog niet allemaal begrijpen,
mijn jongen. Maar, zie je, je komt van 't één in 't ander, dat weet je ook wel al. Als
je bevoorbeeld begint te liegen, hè? en je werkt er je zelf hoe langer hoe meer in.
Den eersten dag maak je een afspraakje, en den tweeden dag weer, en je wordt hoe
langer hoe brutaler en - begeeriger. Maar op 't laatst merk je, dat het je toch allemaal
niet helpt, zie je. Je belooft je zelf, dat je het niet meer zult doen, maar je kan het
eenmaal niet meer laten, en’
Hij schoof wat dichter naar haar toe, en sloeg zijn arm om haar schouders.
‘Moeder, vertel nou maar niet verder.’ Hij slikte even en zijn stem klonk heesch.
‘Het hindert toch allemaal niet meer, ik houd heusch veel van u.’ Ze keek hem
aan door haar tranen en begon zijn handen te streelen, gejaagd en innig. ‘Och mijn
lieve jongen, mijn kleine jongen, ik houd ook zooveel van jou, zooveel. Ik zal niet
verder vertellen, het is niet goed voor je om te hooren. Maar zie je, toen ik vader
leerde kennen, dat heb ik je, geloof ik, al gezegd, maar dan moet ik het nog een keer
zeggen: toen werd ik een ander mensch. Niet doordat vader nou zoo'n bijzondere
man zou zijn, dat is het niet, maar dat deed er niet toe. Ik hield van hem. Je moet
nooit vragen, waarom je van iemand houdt. Hij was de eerste dien ik lief kon hebben.
En toen kwam jij. Ik had niet gedacht, dat ik nog een kindje zou krijgen, en ik was
in 't begin altijd bang dat je dood zou gaan. Gek hè? want je was een stevig, dik
kindje.’
‘Ja, tenminste op dat ééne portretje.’
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‘Waar ik je op mijn arm heb? Toen was je vijf maanden.’ Ze glimlachte; met zijn
arm nog altijd om haar heen, bleven ze
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roerloos zitten. Hij keek naar de tranen, die langzaam langs haar wang dropen en
waar de zon in glinsterde.
‘Uw tranen zijn net diamantjes,’ zei hij zacht. Ze bleef glimlachen. Hij haalde zijn
zakdoek te voorschijn en veegde heel behoedzaam langs haar gezicht.
‘Lieve jongen.’
‘Lieve moeder - vraagt u dan of ik bij u mag komen. Het zou zoo fijn zijn, als wij
samen woonden, hè? Ik zou natuurlijk iederen dag naar school gaan, maar dan 's
avonds, en de vrije middagen, was ik altijd hier.’ Hij lachte ineens. ‘Stel je voor, dat
ik Stans over haar gezicht wreef met mijn zakdoek, een vuile nog wel. Ze zou een
stuipje krijgen van schrik.’ Maar toen werd hij weer ernstig. ‘Vraagt u het, moeder?
Stans wil me wàt graag de deur uit hebben. Gut, ze zal blij zijn. Waarom, waarom
ben ik eigenlijk nog zoo lang dáár geweest?’
‘Om vader. En als ik het vraag, dan zal Stans het doordrijven, en dan is vader
alleen met haar. Je moest er eigenlijk maar niet meer over denken, Tom. Kom maar
een keertje meer naar mij toe, en -’
‘En niet voor goed? jasses, ik dacht nou net al, dat ik van Stans af was. Ze is zoo'n
ellendig mispunt; ze doet me niks, nee, kan u begrijpen, ze pest me altijd, heel stiekum,
want ze is slim ook.’
Lucie knikte. ‘Ze is een slang.’
‘Ja, waarachtig; hoe komt u daarbij, moeder?’
‘Och stil, ik had het niet mogen zeggen, het ontviel me. We gaan nou niet op Stans
schelden, hoor - ze is vaders vrouw.’
Hij keek heel nadenkend. ‘Als je nou ù hebt, en je gaat dat dan verwisselen voor
Stans.’
‘Nee stil nou Tom; ik was ook heusch niet veel bijzonders. En zij wou graag met
vader trouwen, moet je denken - ze - nou ja.
‘Toe, wat wou u zeggen?’
‘Ze houdt zeker van hem.’
‘O, ik weet niet. Ze doet soms poeslief, en tegen mij ook, onder het eten. Maar als
ik dan daarna in de keuken kom, zegt Rika: vertrouw haar niet.’
‘Wat weet Rika daar nou van?’
Tom lachte schamper. ‘Vraagt u maar aan haar; ze zegt altijd: ik heb dat wijf in
de smiezen, Tom, pas op. - Rika is echt op mijn hand; ze kan zoo eenig doen, of ze
van niets weet, en ondertusschen.’
Lucie schudde haar hoofd. ‘Het is toch niet goed, dat jullie tegen Stans
samenspannen.’
‘Laat me dan bij u komen.’
‘Je moet maar denken: het kwaad dat je aan haar doet, doe je ook aan vader.’
‘Zal u aan vader vragen of ik mag?’
‘Och kind, dat is nou het ellendige: ik weet het niet.’ Hij draaide ineens zijn hoofd
af en huilde. ‘Waarom weet u het nou weer niet?’
Ze drukte haar handen in elkaar. Nu gaat het tusschen Gerard en Tom, dacht ze.
Tom is nog maar een kind, dat beschermd moet worden, maar Gerard - is Gerard
meer? Ik weet wel, dat hij het zelf alles zoo gewild heeft, maar wat beteekent zelf
willen, als je geen heel sterke wil hebt? Dan wordt je immers toch onder den voet
geloopen. Tom heeft het meeste karakter van hen beiden, maar hij slaapt 's nachts
niet voldoende - hij is angstig, hij hoort ieder geluid. Hij beschermt Gerard, zonder
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het te weten, - maar hij is een kind. En overdag zet Rika hem op tegen Stans: Vertrouw
haar niet. Nee, het is beter, dat hij haar niet vertrouwt. Nu sloeg ze haar armen om
zijn hals en zoende zijn betraand gezicht.
‘Mijn jongen, we zullen het wel alles goed maken. Stil, het zal beter worden, en
heel gauw ook. Het kan ook zoo niet langer, hè? Laten we er nu niet meer over
praten.’
Hij probeerde iets te zeggen, maar het werd nog gesmoord in zijn snikkken.
‘Wacht, nu zal ik jouw tranen afvegen. Zoo, wat wilde je zeggen?’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

193
‘Waarom nou ophouden met praten, nu we eindelijk eens erover begonnen zijn?’
‘Eindelijk eens?’
‘Ja.’
‘Omdat het niet helpt, omdat we toch aldoor eindigen met leelijke dingen te zeggen
over Stans. En ik schaam me als ik dat doe; er valt over mij ook veel leelijks te
zeggen.’
Met een snik legde hij zijn hoofd tegen haar schouder. Ze schrok er van, en streelde
over zijn haar met bei haar handen. Dan vroeg ze, fluisterend: ‘Waarom ben je nu
nog zoo bedroefd, jongen?’ Hij kon niet dadelijk antwoorden, maar ze merkte wel,
dat hij er zijn best toe deed, en wachtte stil. Het duurde haar lang voor hij hortend
begon: ‘U mag niet - aldoor, van u zelf zeggen, - dat u - slecht bent, dat kan ik - niet
verdragen. -’ Ze haalde diep adem; ze werd er zich ineens weer van bewust, dat ze
daar met haar jongen aan het mooie, stille vijvertje zat, dat de zon scheen, zoo warm
en mild. Haar slechtheid viel weg, want Tom kon het niet hooren, niet verdragen.
Ze was alleen de goede moeder voor hem, de moeder die hem lief had, en die hij lief
had. O, samen te zijn, elkaar vast te houden en dit zoo te voelen. God, dat ze zoo
gelukkig kon wezen, zoo dankbaar en blij, omdat het leven goed was.
‘Huil niet meer, mijn jongen, toe, kijk me eens aan? kijk eens hoe gelukkig je je
moeder gemaakt hebt. Ik zal het nooit meer zeggen, dat andere, ik beloof het je. Dat
is nu heelemaal voorbij, dat is iets van lang, lang geleden. Ik durf nu wel jouw moeder
zijn, een lieve, goeie moeder.’ Hun hoofden leunden tegen elkaar. Ze spraken niet
meer. Nog langen tijd zaten ze in het gras en voelden zich zooals zieken wel, die
voor 't eerst overeind in hun bed, met zware, moede gezichten glimlachen tegen de
beterschap.

VIII.
Het was Woensdagavond. Het dorpsfanfarecorps hield zijn wekelijksche oefening
in de school. Juffrouw Baks zat voor haar winkel en breide aan een zwartwollen sok.
Ze verwachtte nu weinig klanten meer. In 't begin van den avond waren er, als
gewoonlijk, wat mannen van de muziek geweest, om balletjes en sigaren. Nu was
het stil. Zoo nu en dan hoorde ze de aanzwellende klanken van de blaasinstrumenten.
Het gesjilp van de bedrijvige musschen, die nog af en aan vlogen voor den nacht,
werd er door overstemd. Juffrouw Baks hief dan even haar hoofd op en luisterde. Ze
hoorde graag dat sterke geluid van het koper. En als het was weggestorven, ritselde
nog de avondwind in de hooge linden. Telkens als ze een pen had afgebreid, rustte
ze even en keek voor zich uit. In het huis achter haar bleef alles stil. Haar kindje sliep
en haar man was weggeloopen, ze wist niet waarheen. Toen zij bezig was met het
jongentje, had hij haar door het open raam toegeroepen: vrouw, ik ga uit, hoor. Ze
had het kind opgenomen en was naar het raam gegaan om hem te antwoorden. Dat
deed ze niet altijd meer. Meest riep ze maar even terug: ja, 't is goed, en soms hield
ze zich doof. Hij ging immers toch. En waarom ging hij altijd als zij boven was, of
in den winkel - toch zeker om gemakkelijker van haar af te komen? - Nu had ze hem
nog buiten zien staan met opgeheven gezicht, en hij herhaalde: ik ga weg, maar knikte
en wuifde naar kleine Henk, o, wel een paar minuten.
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Langzaam daalde de zon en weerspiegelde, groot en vurig, in de ramen van de
notariswoning. Ze ademde diep en snoof de geur op van versch gemaaid gras. Zou
de wei achter de kerk alweer zijn gemaaid, dacht ze. Het gras zou dan nog groen zijn
en op losse hoopjes liggen. Drie jaar geleden, toen had ze gestoeid in die wei, met
Henk, die nu haar man was. Ze sprongen over de diepe greppels die de wei omzoomde,
elkaar achterna. En op 't laatst nam hij het losse, zachte gras in zijn handen en drukte
het
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tegen haar gloeiend gezicht. Hier, koelt dat wat af, Leentje? en hij streelde en zoende
haar, totdat ze neervielen. En nu zaten ze samen alleen in de wei, voor 't eerst, en
voor 't eerst voelde ze de warmte van zijn lijf. Dat ging haar door alles heen. En ze
dacht: als die avond er nu eens nooit was geweest? Den volgenden morgen hadden
alle menschen het geweten: Leentje de Visser met Hendrik Baks; - en alles wat er
verder kwam, moest zoo komen door dien éénen avond. Ze zuchtte. Och, het hielp
immers niet, of ze die dingen weer overdacht. Maar toch - drie jaar geleden, toen
hield ze van hem. En 't was haar, of er nu iemand bij haar zat en luisterde. - Zoo kort
geleden? drie jaar, o, maar dan houd je nu stellig nog van hem. - Ze zag de mooie
oogen van die ander, en het lieve gezicht. Stil, kwam ze daar werkelijk - was het haar
hekje dat piepte? - Nee, nee het was niemand. Ze begon weer te breien en hoopte dat
vrouw Brouwer, uit de herberg, nog niet naar buiten zou komen. Maar toen hoorde
ze juist een luide stem, en de vrouw kwam haar steenen erfje op, waar de tafeltjes
en stoeltjes stonden.
‘Goënavond Leentje.’
‘Goedenavond.’
‘Ze toeteren er weer op los mensch, zoo hard kan jouw kleine jongen niet
schreeuwen. 't Is dat we er hier wat ver af zijn, anders zouden je ooren zeer doen.
Laatst zei mijn man, dat hij er ook bij wou, maar daar komt niks van in. Kegelen,
dat vind ik altijd een mooi spel voor mannen.’
‘Kegelen is geen muziek.’
‘Noem jij dàt dan muziek?’ Ze wees met haar hoofd in de richting van de school.
‘Het is niks dan blazen en toeteren. Baks is er toch ook niet bij.’
‘Die houdt niet van muziek.’
‘Maar wel van biljarten, o zoo. Hij had mijn man moeten wezen; hij hoefde nooit
een cent in mijn speeldoos te gooien. Ik laat dat ding nog staan, omdat het me wat
opbrengt, maar anders -’
Juffrouw Baks antwoordde niet. Ze wist wel dat haar man veel in de herberg kwam;
ze hoorde hem ook dikwijls lachen en joelen met vrouw Brouwer. Meest lag zij dan
al in bed en gaf haar kindje de borst. En als hij thuis kwam, wilde hij nog iets uit den
winkel hebben, vijgen of chocola, en zij moest uit haar bed op om het te halen. Hij
liep met zware stappen de kamer heen en weer: jij weet met dichte oogen den weg
in den winkel, en ik kan bij dag nog niet eens wat vinden. Ze ging altijd; natuurlijk
wist ze den weg in 't donker, maar dikwijls huilde ze - hij merkte het toch nooit. De mannen van het fanfarecorps gingen om 9 uur naar hun huis terug. De meesten
werden afgehaald door vrouw en kinderen, of ze zagen elkaar hier, op het plein voor
haar winkel. Dan trokken ze gearmd samen verder. Als haar man daar nu ook bij
hoorde - ze zou hem dan altijd opwachten, 's zomers voor het huis, 's winters bij de
kachel, met wat versch gezette koffie, want ze wist hoe laat hij komen moest. - Het
dorp liep uit op Woensdagavond. Ze keek graag naar al die menschen. Maar den
laatsten tijd verlangde ze er naar, dat Lucie van Gerlach zou komen. Die kwam niet
veel naar buiten. En toch hadden de menschen wonderwat op haar aan te merken.
Kon zij het helpen dat ze van haar man was gescheiden?, wie weet hoe slecht de
kerel voor haar was geweest. Al had ze het dan met een ander gehouden - dat kon je
ook doen uit - uit wanhoop alleen. - Het was een fatsoenlijke vrouw, daar wilde zij
voor instaan - als je een winkel had, leerde je veel menschen kennen. - Juffouw
Brouwer solde met de oude ijzeren tafeltjes over de steenen. Ze stonden meest zoo
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wankel, maar door lang draaien en schikken wou het soms wat beter worden. Juffrouw
Baks glimlachte; ze kende dat spelletje van ouds, en vroeg maar niet, of daarvan haar
ooren geen pijn gingen doen!
‘Kijk, daar heb je de juffrouw, hoe heet ze ook? die naam kan ik altijd weer
vergeten.’
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‘Van Gerlach.’
‘Juist, ze gaat een brief naar het busje brengen; zeg, dat doet ze ook maar ééns.’
De ander hoorde de onuitgesproken beschuldiging daarin en zei langzaam:
‘Zeker aan haar zoontje.’
‘Haar zoontje, zoo - wees jij maar goeie maatjes met dat mensch, zal je man
plezierig vinden.’ Meteen stapte vrouw Brouwer haar huis weer in.
Juffrouw Baks stond op en keek Lucie na. Ja, ze zag haar nog. Vlug liep ze, en
zwaaide een beetje met den witten brief. Als ik nu maar alleen was geweest, dan had
ik misschien durven roepen, dacht ze. - Mevrouw - zou ze zeggen, en Lucie zou zich
ineens omdraaien en haar vriendelijk toeknikken. Dan droegen ze samen de bank uit
den winkel en gingen naast elkaar zitten. Eerst zouden ze niet veel zeggen, maar dan
zou het van zelf komen - Verleden jaar bent u zoo lief voor me geweest, toen met
het kindje, - u hoeft niet te denken dat ik dat vergeten ben. En na dien tijd heb ik
zooveel over allerlei dingen gedacht, en ik haalde u er ook dikwijls bij, omdat - kon
ze dat zóó zeggen: omdat u van uw man bent gescheiden? Och ja, het klonk toch nog
niet afkeurend. - Haar gedachten vervaagden zich. Ze zag zich zelve zitten in haar
klein moestuintje, dat met zijn uiterste, smalle punt grensde aan Lucie's tuin. Ze
voelde weer hoe ze gewacht had en uitgekeken, en hoe haar hart klopte. Maar Lucie
was niet gekomen; of misschien toch wel, in de oogenblikken dat zij terug had moeten
loopen naar den winkel, haastig? Het was dwaasheid, daar achter in het tuintje; geen
oogenblik rust had ze er. Hoe hadden ze moeten praten, zelfs al had Lucie haar
gezien? In Lucie's tuin was het wat anders. Ze kon gemakkelijk over de heg
heenstappen; ze zouden tegen het huis aan kunnen zitten, voor het groote bloemperk,
daar kon niemand hen zien. Maar de winkel. - Toen had ze het op een Zondagmiddag
gewaagd; - haar man was bij Brouwer. En ineens hoorde ze hem lachend aankomen.
‘Wat heb je je nou in den kop gehaald, wat verbeeldt dat eigenlijk?’ - Ze hoorde al
zijn kwaadheid onder zijn lachen door. En ze voelde zich zelf daar zitten in het
onoogelijke tuintje, tusschen de aardappelen en boontjes.
‘Vóór heb je het heele dorp en schaduw van de boomen, maar jij wilt de menschen
laten zien hoe slecht je het hebt, hè, bij mij.’
‘Niemand ziet me immers hier.’ - Als ze dat nu maar niet gezegd had. God, wat
werd hij nijdig. Hij pakte de leuning van haar stoel en schudde er aan. Langzaam
was ze weggeloopen, toch met haar hoofd omhoog. Ja; - maar ze lachte, een beetje
schamper. Dacht ze nu nog dat iemand plezier had van die trots? Nu dorst ze niet
meer in het moestuintje komen, zelfs niet om er te wieden. Ze zuchtte. Gescheiden
te zijn van je man, je kon het zoo gemakkelijk zeggen, maar het was toch zeker een
heel ding, het ging zóó maar niet. Ze begreep niet hoe het kon. Moest je aan vreemde
menschen, aan advocaten of rechters, alles vertellen van je huwelijksleven? Nee, dat
zou ze niet durven. - Maar dan daarna - was je vrij, en je kon weer leven. Je werd
misschien ook weer gelukkig, zooals die juffrouw - mevrouw van Gerlach. ‘Noemt
u me gerust Lucie als u wilt,’ had ze gezegd, en toen nam ze den kleinen jongen op
haar schoot. Handig en vlug deed ze alles aan hem. - Ik zal hem niet laten vallen,
hoor, zei ze lachend - de mijne is net zoo'n klein diertje geweest. - Baks hield niet
van het kind; hij zou het niet willen houden, - of zou hij moeten. Maar dan kwam er
niets van, dan liet hij haar niet gaan. En ze dacht: als een huwelijk niet gelukkig is,
dan is een kind altijd te veel - Arm schaap, alsof dàt het helpen kon. - De avond
daalde. De vogels waren nu allemaal in hun nest. Juffrouw Baks keek om zich heen,
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en zei zich zelf dat de muziek weg was geweest, de laatste tien minuten. Zoo stil
werd het nu - ze hoorde heelemaal niets. Even leunde ze
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haar hoofd tegen den steenen muur van haar huis en sloot haar oogen.Lucie bekeek nog eens voor 't laatst den brief, vóór ze hem in het busje gooide.
Den weledelen heer G. Aldrix - ja, daar stond het nu allemaal in, zoo'n klein wit
papiertje, en morgen zou hij het lezen. Hij moest alleen in huis zijn, als de brief
kwam, dat leek haar het beste. Niet dadelijk Stans erbij halen, om te kunnen schelden,
of Tom, om kwaad op te worden. Alleen zijn en denken: het is toch eigenlijk een
redelijk verzoek, de jongen is evengoed van haar als van mij, en als ze meent dat het
voor zijn bestwil is. - Maar ze glimlachte droevig. Als Gerard zóó verstandig begon
te praten, ja, dan. - Dan kon Stans ook wel naar huis gaan. Ze herinnerde zich weer,
wat Tom haar nog dien dag had verteld, van ruzietjes tusschen vader en Stans. Hij
ving soms bij toeval wat woorden op, hij luisterde ook wel eens aan een deur. Dat
had ze hem toen meteen verboden. Maar hij antwoordde: Nou, dan moeten ze maar
niet zoo kijven. - In ieder geval - zou Gerard eens gezegd hebben - in ieder geval
smeet Lucie niet zoo zinneloos met geld als jij. - Zinneloos, God nee; dat ellendige
geld, ze had het toch liever in haar la dan in haar handen. Dat wist Gerard ook wel.
In kleinigheden was ze royaal geweest; ze keek niet op een ons koekjes meer of
minder. Maar er waren van die vrouwen die pingelden op zout en schuurpapier, maar
voor de rest - Nou ja, ze zou niet op Stans schelden; schelden was te gemakkelijk.
Maar beter zijn dan zij in alle dingen. Als ze dat was, als ze het heel duidelijk voelde
dan zou ze pas recht van spreken hebben, recht om haar jongen terug te eischen. Och,
menschen verschilden meest niet zoo heel veel - zij of Stans - God, Stans had een
boel vóór. Stans bijvoorbeeld, leefde sterker. - Ze bleef stilstaan van verwondering,
dat ze dit ineens zoo inzag. Stans hield van het leven, ze hield er van met haar heele
lichaam en haar heele ziel. En zij? - nou ja, er waren van die menschen die werden
al een beetje aftandsch geboren. Als ze nog een kind waren, stierf hun moeder, en
hun vader konden ze niet liefhebben. Dan later, veel later, keerde alles zich nog wel
eens ten goede - maar - Och, ze moesten zich toch liever nooit iets aanmatigen, nooit
denken dat hun kinderen niet buiten hen konden of zoo. Ja, dien middag toen Tom
zijn hoofd tegen haar schouder leunde en huilde, was ze wel heel gelukkig geweest.
Toen kreeg ze vertrouwen in zich zelf en in haar moederschap. Ze streelde haar
jongen om hem te troosten, ze drukte hem dicht tegen zich aan - Mijn kind, ik zal
vader vragen of je bij mij mag komen, ik beloof het je. - Het deed hem pijn, dat ze
zichzelf slechts noemde, ze wàs niet slecht, dat oogenblik niet. Ze geloofde in haar
eigen goedheid, juist zooals andere menschen geloofden in God, misschien. Gelooven
en vertrouwen - ja. Maar den volgenden morgen werd je wakker en dan was al dat
moois weer weg. Je dacht nog: er was iets nieuws, iets goeds gisteren - maar het
nieuwe was alweer oud en dood. - Zij of Stans - Leelijk waren ze geen van beiden;
Stans blond, zij donker. Hield Tom meer van donker, dat hij vroeg bij haar te mogen
komen? - Maar ze schudde haar hoofd. Nee, dacht ze, nee, nu ga je toch te ver; je
mag niet zoo spelen, ook niet met jezelven. Je moest maar liever probeeren het gevoel
vast te houden dat Tom je gaf. Geloof en vertrouwen - Vanmiddag, toen je Gerard
dien brief schreef, was je er ook nog van vervuld. Ze glimlachte. Zoo wonderlijk
was het dan ook, dat zij, Lucie, haar eischen ging stellen. - Ja hoor eens, ze moest
nog vrienden worden met dat gevoel. Onwillekeurig balde ze haar vuisten en liep
vlugger voort. Kijk, hoe mooi was het dorpspleintje bij avond, donker al door de
hooge linden. Die notaris woonde daar maar goed, als een koning in zijn groenen
tuin. Hè, het moest aardig wezen jong te zijn en dan hier te leven en hier je liefste
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te hebben. 's Zomersavond ontmoette je elkaar en je liep het heele dorp om, hand in
hand. Het werd nooit zoo donker of je kon elkaars oogen nog zien, of anders ging je
dicht voor de kleine, verlichte ruitjes van de herberg staan. Binnen het rumoer van
de mannen om het biljart, maar buiten - de boomen hielden zich wel stil - en je kon
elkaar onhoorbaar zoenen, zoenen. Twee armen om je heen, en een mond boven
jouw mond. En in een groote stad, daar was alleen maar de liefde in bedompte huizen.
Nou ja, natuurlijk overdreef ze een beetje.
Ze wilde al het hekje van haar tuin openduwen, toen ze juffrouw Baks zag zitten.
‘Dag juffrouw, kan u nog zien te breien? U breit altijd, heeft uw man nou zooveel
sokken noodig?’
Juffrouw Baks keek naar haar op, een beetje schuchter. Ze dacht aan de bank, die
ze samen naar buiten zouden dragen.
‘Och, ik zit niet graag met leege handen. Komt u even bij me zitten, dan haal ik
de bank.’
‘Graag,’ zei Lucie. Zwijgend gingen ze achter elkaar den winkel in, bijna als gold
het iets plechtigs. Ze zetten de bank onder het winkelraam.
‘Ik hier in het hoekje, dat is de mooiste plaats; en ik vouw mijn handen over elkaar
hoor, ik heb niets te doen.’
‘Goed, ik wil ook wel niets doen; een - een beetje praten misschien.’ Ze bloosde
en streek met haar hand over haar oogen. Naast elkaar zaten ze nu, en tuurden voor
zich uit, met ingespannen gezichten. Wat zou er zijn, dacht Lucie en ze vroeg:
‘Uw jongetje is toch niet ziek?’
‘Mijn jongetje, nee, waarom dacht u dat; hij slaapt.’
‘Ik weet niet, u kijkt zoo ernstig.’ Ze zwegen even. ‘Zal ik eens vertellen waarover
ik zoo pas liep te denken? maar u moet niet schrikken.’
‘O nee, ik zal niet schrikken.’
‘Over: hoe aardig het moet zijn hier te wonen als je jong bent, en dan zoo 's
zomersavonds te wandelen met je liefste. Maar daar weet u alles van, natuurlijk.’
‘Ik dacht niet -’
‘Wat?’
‘Dat u zou denken over zulke dingen.’
‘Vindt u me te oud er voor? - ik ben veertig. Dat is een moeilijke leeftijd, heb ik
wel eens gehoord; allerlei verlangens van vroeger komen weer boven en het wordt
zaak ze flink in toom te houden.’
Juffrouw Baks schudde haar hoofd. ‘Ik dacht alleen dat u te veel verdriet had
gehad, om nog over zulke dingen te kunnen praten.’
‘O - veel verdriet - ja, maar vanavond weet ik niets van verdriet.’ Ze lachte even
en legde toen haar hand op den arm van de vrouw naast haar. ‘Vanavond ben ik
gelukkig - en u? Natuurlijk zult u ook gelukkig zijn; het is zoo'n mooie avond, en
uw kindje slaapt rustig -’
De ander bleef zwijgen, maar keerde haar gezicht naar Lucie toe. Haar oogen
waren vochtig. Het was haar of Lucie had gezegd: je moet nog verdragen, nog heel
veel, en probeeren alles beter te maken. - Ze voelde hoeveel Lucie moest hebben
geleden, hoeveel ze moest hebben doorgemaakt, juist omdat ze nu zeggen kon, met
die lieve stem: ik ben gelukkig.
‘Scheelt er wat aan? - zegt u het mij maar.’
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‘Nee - och nee, het is niets, het wordt alweer beter. Dank u wel dat u - dat u bij
me bent komen zitten.’
In de herberg klonk vrouw Brouwers luide stem, en er kwam een man den weg af
en richtte zijn stappen naar den winkel. Toen hij dicht bij was, herkenden ze Gerrit
Hamers. Hij nam zijn pet af. ‘Mag ik je even lastig vallen om een paar sigaren,
Leentje?’
Juffrouw Baks was al op. ‘Dezelfde van laatst?’
‘Alsjeblieft, tien stuks,’ en hij ging op den leegen stoel zitten en zocht zijn geld
bij elkaar. Met zijn vooruitgewipten voet raakte
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hij bijna Lucie's rok, maar ze verschoof niet.
‘Hoe bevalt het u op het dorp?’
‘De eerste dagen, nou, niet te best, maar het wordt al beter - ik heb een aardige
buurvrouw.’
‘O ja? - wacht eens, wie woont er aan dien kant?’
‘Aan dezen kant; een juffrouw uit de stad, een mevrouw eigenlijk. Sommige
menschen zeggen wel niet veel goeds van haar, maar die weten niet beter.’
‘Uw moeder zou haar ooren niet gelooven, als ze nu naast me op de bank zat. Doet
u haar nou geen onnoodig verdriet, en ga gauw naar huis.’
‘Wacht even - ik ben geen kleine jongen meer.’
‘Maar ze zal u toch gewaarschuwd hebben.’
‘Natuurlijk. - Ik ga nou uw tuintje schilderen; ik heb een groote verfdoos in de
stad gekocht.’
‘Zou u niet even goed wat anders kunnen schilderen, dit dorpsplein bijvoorbeeld?
- Juist zooals we het hier zien, alleen met wat meer licht. Ja, heelemaal in 't zonlicht
- zou dat niet mooi zijn?’
‘Kan ik ook doen, als u het graag wilt, en dan krijgt u het cadeau - maar eerst uw
tuintje.’
Juffrouw Baks riep uit den winkel: ‘Gerrit, hier zijn je sigaren, pak aan, ik moet
even naar mijn keuken.’ - Hij stond op en kwam dan langzaam weer terug geloopen.
‘Uw tuintje,’ zei hij, ‘dat was nou het eerste aardige dat ik in Holland gezien heb,
en het huis, en u erbij natuurlijk, want u zat er voor - weet u wel? - te naaien. Woont
u hier al lang?’
‘Vier jaar zoowat.’
‘Kent u mijn oudjes goed?’
‘Nee, ze zijn te bang voor me. Uw vader heeft wel eens over u verteld, uw moeder
nooit. Vlak voor dat u terug kwam, vroeg ze me, of ik de heg wilde laten maken. Ze
was bang dat u er door zou kruipen, er was een groot gat in. Maar nu zit u hier met
me te praten; kon de heele haag u zelfs niet tegenhouden?’
‘De haag is nu weer heel netjes, dat geef ik toe. En ik zit hier erg op mijn gemak
met u te praten. U weet niet hoe gek dat is, als je terug komt in je dorp en je merkt,
dat er eigenlijk heelemaal geen menschen meer wonen. Je vroegere kameraden zijn
weg; de meisjes waarmee je gespeeld hebt - en gevrijd, zoo 's zomersavonds - zijn
getrouwd, zooals Leentje de Visser, met Baks. Baks ken ik nog, van oude
vechtpartijen. Och, wat konden we elkaar in 't haar zitten. Nu neem ik beleefd mijn
pet voor hem af, meer niet. Dan zijn er veel dood, en de rest is zoo oud geworden,
zoo stok-oud. Ik kan u wel zeggen, juffrouw: thuis komen, na 15 jaar, dat valt niet
mee.’
Hij stak een sigaar aan, en begon driftig te rooken. ‘Dat valt niet mee,’ herhaalde
hij, en drukte op ieder woord.
‘Ja, ik kan het me begrijpen; u hadt eerder moeten komen, vóór alle meisjes
getrouwd waren.’
‘Och, het is me niet om een vrouw te doen, die zijn er in Amerika ook. Ik was daar
bijna getrouwd - maar een mensch wil wel eens een woordje praten. Daarom dacht
ik: ik heb tenminste een buurvrouw. Als die me nou maar niet zoo heelemaal links
laat liggen.’
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Lucie glimlachte even, en stak toen plotseling haar hand uit. ‘Vooruit dan maar,
op onze kennismaking.’ Hij drukte haar hand. ‘Zie zoo, nu bent u weer de juffrouw
van dien eersten middag.’ En hij begon haar over Amerika te vertellen. Lucie luisterde
aandachtig en vroeg telkens eens iets, want zijn verhaal was niet altijd heel
samenhangend. Dan trok hij nadenkend aan zijn sigaar, en haalde de dingen nog
weer wat dieper op. Juffrouw Baks kwam terug, ‘Leentje,’ zooals hij zei en keek een
beetje verwonderd naar de twee, die zoo druk samen praatten.
De mannen van de muziek kwamen en
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trokken voorbij, de meesten liepen met een vrouw gearmd en kinderen joelden om
hen heen. Vrouw Brouwer kreeg nog wat gasten in haar herberg. De dokter kwam
ook langs, met zijn meisjes. Vanuit de verte al knikte hij Leentje toe, maar dichterbij
gekomen zag hij ook Lucie, en bleef even staan.
‘Zoo, een gezellig buurpraatje, dat is een goed ding; haast zou ik zeggen: mag ik
meedoen.’
‘Wil dokter gaan zitten?’
‘Dankje Leentje, ik moet met mijn meiskes naar huis terug. Gaat alles goed?’
‘O ja, best. Kent dokter Gerrit Hamers? hij is de zoon van de oude menschen,
dokter weet wel, die naast -’ -‘Naast mij wonen,’ vulde Lucie aan.
‘Och zoo, dus de zoon uit Amerika.’ Hij stak zijn hand uit. ‘Hoe maakt u het?’
Gerrit Hamers stond op, en lachte een beetje. Ze praatten over voor de hand
liggende dingen, in de meest gewone, vriendelijke woorden. De meisjes stonden heel
stil naast hun vader en luisterden ernstig. Nel, de oudste, keek daarbij naar Lucie, en
voelde zich onbewust gestreeld, dat die vrouw met zoo'n mooien glimlach naar haar
vader stond te kijken. Toen gingen ze verder en het werd opnieuw heel stil. Zij, die
achterbleven, praatten nu niet veel meer. Eindelijk zei Lucie: ‘ik moet naar huis.’ Ze
gaf Leentje een hand en vroeg of ze eens gauw weer mocht komen. Toen liep ze
naast Gerrit Hamers voort, die enkele stappen totaan haar tuinhekje, dacht ze. Maar
hij nam het gesprek weer op.
‘Dus,’ zei hij, ‘moet ik Lise trouwen?’
‘Och nee, natuurlijk niet.’
‘Ja - maar, ze zal er verdriet van hebben.’
‘Zoo - alsof ze geen verdriet zou hebben, wanneer je haar trouwt.’
‘Nou -’
‘Ja: nou - wat denk je eigenlijk wel van dat meisje? Ze zou passen in de omgeving
hier, zeg je, je moeder zou van haar houden. Maar jij? En straks is je moeder dood;
dan ligt het leven nog voor jullie, jullie samen, man en vrouw. Maar -’ Ze dacht even
na - ‘maar zal er wel iets wezenlijks zijn dat jullie bindt?’
Hij schudde zijn hoofd. Ze drentelden heen en weer, zijn huis voorbij, totaan haar
huis.
‘Als ze maar niet altijd had gewerkt, altijd. U kunt met uw handen over elkaar
zitten, en Leentje Baks ook - Als ze maar - och‘Ja, als ze maar anders was. - Schrijf haar nu gauw, morgen, beloof je het?’
‘Ja,’ zei hij. - Toen zag ze zijn moeder in de open deur komen. Die keek naar hen,
en bleef nog heel even staan, stijf en stil, - heel even, en sloot de deur weer. Zij beiden
liepen heen en weer. Wat is de sterrenhemel mooi, dacht Lucie, wat is Leentje Baks
een lieve vrouw, och, wat ben ik weer gelukkig vanavond - Hij vertelde nog, van
Lise; het was of hij niet uitgepraat kon raken. Telkens draaiden ze om, en weer om.
‘Nu hooren je oudjes aldoor onze voetstappen, en -’ Maar ze glimlachte en maakte
haar zin niet af. Nee, ze wilde daar nu eindelijk niet meer over praten, het werd anders
te gek. Zoo volkomen rustig liepen ze, als twee onschuldige kinderen, die behagen
hebben in elkaar. Het werd niet donkerder meer en er stak geen nachtwind op.
Eindelijk reikte ze hem haar hand. ‘Tot morgen?’
‘Nacht juffrouw, morgen schilder ik uw tuintje.’
Nog toen ze in haar bed lag, glimlachte ze om zijn jongensachtige vasthoudendheid
aan wat hij noemde: ‘haar tuintje.’
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Brieven van een student aan zijn zuster,
door Cissy van Marxveldt
Beste Paulien.
Als Karelse, waar ik, zooals je weet, mee samenwoon op de kast, zou vermoeden,
dat ik schrijf aan een zuster, zou hij zeggen: ‘Kerel, ben je stapelgek.’ Hij zou het
anders zeggen, maar dat is te formidabel voor jouw ooren. Het heele feit, dát ik
schrijf, vindt hij op zijn minst al een teeken van hersenverweeking. Maar nu heb ik
zoo pas geheimzinnig gesnoven, en nu denkt hij, dat het een affaire de coeur is,
waarmee ik bezig ben. En die kunnen er altijd mee door, als ze maar ongeoorloofd
zijn. Karelse is tweedejaars en de Dolle bijgenaamd. Ik ben, 't is 'n heele vernedering
om het zelfs aan jou te bekennen, Pipje de Suikerjurk, kortweg: Suikerjurk, of nog
korter, jurk. Waarom? Dat weet ik niet. Trouwens, ik geloof, dat geen van de lui het
weet. Misschien zou Karelse, als ik het hem mocht vragen, zeggen: ‘Omdat je zoo'n
kereltje van marsepain bent.’ Maar hij vermoedt niet, wat 'n pracht-bicepsen ik
verborgen houd.
'k Ben nu groen-af, dat weet je. En bezig om mijn evenwicht te herstellen. Aan
studeeren ben ik dus nog niet toegekomen, maar dat is ook iets, wat pas in de
allerlaatste plaats komt. Eerst komen massa's gewichtige dingen, die je weten moet,
wil je niet doorloopend een gek figuur slaan. Zoo bestelt Karelse aan onze ploertin
- over dat woord moet je je heenzetten, want dat is net zoo'n gewoon iets als water
bijvoorbeeld, of zeep, en daaraan neem je dus nooit aanstoot - zoo bestelt hij dus aan
haar honderd hardgekookte eieren tegelijk. Die worden dan gezet in groote kommen
op zoo'n buffet, dat altijd in kranten geadverteerd wordt, je weet wel, f 15.- spotkoopje,
alles moet weg. Op zoo'n meubel staan dus die bewuste kommen. 'k Heb nooit
hardgekookte eieren kunnen eten, wel zacht, glijbaar, vier en een halve minuut koken
geloof ik, nietwaar? Deze koken er minstens negen. Je kunt er mee hockey-en. En
nu is een van de eerste vereischten van het studentzijn, dat je 's morgens zoo'n tien,
twaalf van die keien naar binnen werkt. Als je Homerus zoo eens aan haalt - te pas
altijd - dan ben je een ezel, maar wanneer je het record in het eten van hockeyballs
slaat, dan ben je 'n kraan. Door zoo'n record zou ik misschien de Suikerjurk van me
af kunnen laten glijden, zooals een larve haar cocon. Maar ik vrees. Na mijn derde
weigert mijn maag hardnekkig nog langer mee te doen, en dan leg ik het af. Karelse
zegt, dat ze - de hockeyballen - verfrisschender werken dan een haring, als je 's
morgens om vijf uur thuiskomt. Maar daarover kan ik niet oordeelen, want ik val
altijd om drie al in slaap.
Je vraagt me hoe de kamers zijn - je moet je aanwennen om Kast te schrijven, ik
moest eerst werkelijk bedenken, wat je toch bedoelde. Beste meid, dat weet ik niet.
Ongezellig, geloof ik. 't Buffet heb ik al beschreven; nu, en dan stoelen hé, en een
tafel en een paar koffers, waar we een bank van hebben gemaakt. Ik kan je niet
vragen, om ze te komen zien, nóg niet tenminste, want 't is zoo gek een zuster op
bezoek te kijgen. Zusters komen hier nooit. En dan kan ik, als de Suikerjurk, dit
nieuwe gebruik toch niet gaan invoeren. Zoo verlicht ben je wel om dat te snappen.
Karelse is ingemaft, ik ga ook nog eens probeeren, of ik wat van de rekening aan
Morpheus kan afbetalen.
Je broer Pip.
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Old Polly.
Je verwijt me, dat ik met zoo'n kwajongensachtige bravour schrijf. Je valt me
tegen. 't Is geen bravour - en ik bén dus toch wel een Suikerjurk geweest, vroeger.
Ik ben vanmorgen om zes uur thuisgekomen. We hebben een eigen koetsier, de Dolle
en ik. Of liever de Dolle had hem. Je hoeft hem nooit te betalen, hij rijdt je naar huis,
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voorzichtig en waardig, alsof hij werkelijk in dienstbetrekking bij je is. En als je bent
uitgestapt, dan wacht hij net zoolang, tot je boven wat uit je raam gooit, een ouwe
overjas of een paar boorden of wat dassen. Dat is zijn fare, zie je. Vin je 't geen nobel
idee van dien vent. Jan Olivier heet ie. Vannacht heb ik mijn groene colbertjasje naar
beneden gekeild. 't Bleef hangen aan het balcon van één hoog. Toen heeft de Dolle
het met een gordijnroe weer opgepikt en behoorlijk weggezwaaid. Nu heb ik natuurlijk
niks meer aan dat groene vestje en broek. De kleur heeft me trouwens toch nooit
gestaan, dus die gaan een volgend keer denzelfden weg. Als je wilt, dat ik je blijf
schrijven, dan moet je probeeren om me te begrijpen, en niet direct alles bij voorbaat
veroordeelen. Je moet blij zijn, dat je door mij wat levenswijsheid kunt opdoen. Er
is zoopas een derde-jaars bij ons geweest, die in geen vier weken de zon had zien
schijnen. 's Avonds om acht uur ging hij uit, tot 's ochtends vijf, zes uur. Dan naar
bed tot een uur of zeven. Om acht uur d'r weer uit. Vanmorgen kwam hij om negen
uur thuis, en toen hij de zon zag, vond hij het zoo allemachtig aardig, dat hij maar
opgebleven is. Noem je dat soms ook bravour, simpele ziel? Morgen schrijf ik verder,
want aanstonds komt de mandolineclub, en ik moet mijn guitaar nog stemmen.
Een week later, geloof ik.
'k Ben net met een atax thuisgekomen van Oome Jan - geen nadere omschrijving
noodig zeker -. Niet voor mezelf. 'k Heb voor den Dolle een horloge beleend. Ik heb
er vijf gulden op gekregen, maar omdat de Dolle er op stond, dat ik met een taxi zou
gaan, dat vond hij netter voor zijn horloge, heb ik er nog f 1.50 van over; f 3.50
vertaxt. De Dolle heeft de f 1.50 opgestreken en gezegd: ‘Ga met je rug naar me
toezitten, jurk, want ik kan je niet zien.’ Nu kan ik dus mooi aan jou verder schrijven.
Er is niet zooveel gebeurd. Alleen hebben we Jan Olivier bij vergissing een ochtendjas
van de ploertin, die aan den kapstok hing, toegesmeten. Ik heb hem betaald, want 't
was mijn schuld. Misschien kan zijn vrouw er nog plezier van hebben.
Vannacht ben ik op een vensterbank in de Paleisstraat in slaap gevallen. Wat is
dat een eigenaardige gewaarwording, als je rustig maft en je droomt van groene
weiden - gek, daarvan droom ik altijd in een vensterbank - en je wordt dan heen en
weer geschud. Eerst denk je aan een treincoupé, en je moppert wat, dat die trein zoo'n
lawaai maakt en waarom treinen niet langzamer kunnen rijden. - Je moet me toch
eens schrijven, wat jouw gedachten zijn, als je het nog eens zoo ver brengt. - Dan
gaat je rechteroog open, langzaam volgt je linker, en je kijkt in het behaarde gezicht
van een politie-agent. Maar dat herken je niet als zoodanig op zoo'n moment. Neen,
je veronderstelt, dat het een kussen is, dat in je ledekant te wachten ligt, en je gaat
direct op de uitnoodiging in. Je vleit je hoofd tegen de breede borst van den agent,
en je gaat weer rustig onder zeil. De agent van vannacht was een kwaje, maar je kunt
soms ook vaderlijke exemplaren aantreffen, die je hoed rechtzetten en vermanen:
‘Meneertje, kom nou, wor 'es wakker,’ en gearmd een straatje met je op en neer
wandelen. Je wordt zeldzaam rillerig van zoo'n tukje in de buitenlucht. Ik tenminste.
De Dolle niet. Die slaapt net zoo lekker boven op een pilaar als in zijn bed. Hij zegt
zelfs lekkerder. Maar ik moet nog wennen aan zoo'n nachtelijk sterrebad. Ik ga naar
bed.
Pip.
Zuster.
Ik heb nog ergens in een jaszak een brief zitten van jou met drie lakstempels er
op. Moet je niet meer doen zeg. Ze zien er zoo veelbelovend uit, die gelakte epistels.
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Je maakt ze open en je denkt, dat verborgen bankbilletten je tegemoet rollen. Eilacie,
slechts een vierkant stuk papier, dichtbeschreven met jouw wijze woorden. Maar dat
alles wou ik niet zeggen. Ik heb je heel andere dingen te vertellen.
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Gisterenavond zijn de Dolle en ik uitgegaan in den regen. De Dolle wilde nog een
klein eindje omloopen. Ik niet, want ik had maar één paar lekke schoenen onder de
tafel staan. Met mijn goeie paar zit Jan Olivier op den bok. Toch sjokte ik mee, de
Heerengracht af. De Dolle had poëtische ontboezemingen, dat heeft hij altijd als het
regent. Ik had het land. We hadden de kragen van onze jassen hoog opgeslagen, de
petten in onze oogen getrokken, en we liepen met den schommelenden gang, die hier
studenten eigen is. Het water siepelde in mijn schoenen. De Dolle sloeg met zijn
wandelstok in de plassen. Ik zei: ‘Schei toch uit, vent’. En toen gebeurde het. Nog
zes boomen van ons vandaan liet een meisje zich stil, vanaf den hoogen walkant in
het water glijden. Er was even een geplas en een gesmoord kreetje van iemand, die
schrikt. Dan niets meer.
We sprongen erheen, de Dolle en ik. Het water was angstwekkend kalm, als iemand,
die een luguber geheim te verbergen heeft. Niemand zagen we op de gansche, donkere
gracht, en we waren twee jonge jongens, die niet wisten wat te doen, en hun hart
voelden bonzen. Even maar. Want de Dolle gooide mij zijn jas en zijn pet toe, en
zijn stok, en hij dook onder in het water. Toen hij weer bovenkwam met het meisje,
had ik achtereenvolgens aan de Egyptische sfinx, aan een roestigen spijker, aan een
Floragirl en aan mijn vuile boorden gedacht. Wat ik toen gewerkt heb, om ze op den
walkant te krijgen. Ik heb aan een wandelstok tweehonderd en vijftig pond naar
boven getrokken, minstens tweehonderd vijftig pond droog, dus wel driehonderd
nat. 't Verwondert me nog, dat ik er mijn tongpuntje niet bij heb ingeschoten.
Je gelooft het niet misschien, maar de Dolle had ternauwernood zijn jas weer
aangetrokken en zijn pet opgezet, of om den hoek van de Heerengracht kwam Jan
Olivier rijden. Ik zegende zijn voeten in mijn dichte, zwarte, stevige schoenen. We
tilden het meisje in het rijtuig.
‘In 't water gelegen, meneer?’
‘Nee. Klets niet. Naar huis,’ zei de Dolle. Zoo zijn we thuis gekomen met het
meisje. We hebben haar op de bank gelegd en geprobeerd haar bij te brengen met
cognac. Toen dat niet lukte, hebben we onze ploertin geroepen. Waarom moeten
ploertinnen altijd veel meer zeggen dan ze denken. Weet jij het? De onze heeft getierd,
en daarna heeft ze ons allebei uit de kamer gezet en haar man geroepen. We hebben
heen en weer geijsbeerd in onze slaapkamer. 't Zijn net drie stappen van de tafel naar
de deur, en vier van het eene bed naar het andere. Ik had een gevoel als een
sleeperspaard. Het meisje hebben we 's avonds niet meer gezien. Die heeft geslapen
in het een of andere bed. Ze is bijgekomen door koudwater.
Ik zou graag willen weten wat voor soort meisje het is. De Dolle zegt, dat het wel
niet veel bijzonders zal zijn. Maar dat zegt hij van iedereen. Ze had een blauw
manteltje aan en een kraagje om, geen hoed op. En ze heeft een klein gezichtje; haar
haar is zwart en heel lang, want het was los gegaan. Ja, ik ben werkelijk nieuwsgierîg
wat het voor meisje is. Ze slaapt nog. De Dolle ook.
Pip.
Hoe kom je zoo buitengewoon verstandig en zoo allemachtig onmenschelijk. Hoe
kun je een meisje veroordeelen, waarvan je niets afweet. Ik denk, omdat je een
fatsoenlijke vrouw bent. Wat sta je onbereikbaar hoog hé, Eiffeltorenachtig hoog, in
jouw eigen gedachten. Bah, wat sta je plebejisch laag. Toch blijf ik je schrijven,
vooral van het meisje, misschien ben je toch niet zoo onaantastbaar fatsoenlijk, als
je nu zelf denkt. Want het meisje - dat is niet fatsoenlijk, althans niet volgens jouw
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bekrompen fatsoensbegrippen. Ze is nog in ons huis - bedaar maar - ze helpt onze
ploertin, die lang niet zoo moreel sterk is als jij bent, in de huishouding. Ze doet in
één dag meer, dan jij in een jaar, en ze heeft een paar zorgegelijke rimpels tusschen
haar wenkbrauwen, en een plukje grijze haren op zij van haar
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hoofd. Ze is toch nog maar een en twintig. Maar ze heeft van iemand gehouden,
zooveel, dat ze zich voor hem heeft willen verdrinken. Dat maakt oud, zie je. Daarom
kun jij er met je vier en dertig jaar uitzien als een jonge vrouw van vier en twintig,
omdat jij niet weet, wat het beteekent, zooveel van iemand te houden. Het meisje,
ik blijf haar maar het meisje noemen, ofschoon ik nu wel weet, hoe ze heet, loopt
door onze kamers kalm en stil, en ze spreekt nooit, als we haar niet iets vragen. Alleen
op een avond, toen de Dolle uit was, en zij de thee binnen bracht, heeft ze me haar
geschiedenis verteld. Maar ik heb er eerst naar gevraagd. Wil je weten wat ze me
verteld heeft? Als je het maar niet gaat uitpluizen op die eigenaardige, wreede manier,
die jullie fatsoenlijke vrouwen eigen is.
Haar vader en moeder - nee, je vergist je, zijn niet gestorven, - die leven ergens
als eerzame, en vooràl fatsoenlijke burgermenschjes, en kennen hun dochter niet
meer. Ze heeft hém ontmoet, toen ze negentien was; heel gewoon op straat is ze hem
tegen gekomen. Hij heeft omgekeken en is terug geloopen om haar nog eens te zien.
Gek, dat doen we allemaal, als we een aardig meisje zien. Toen is ze hem alle dagen
tegen gekomen en heeft met hem gewandeld en gebabbeld. Hij heeft heel veel mooie
dingen gezegd - dat doen wij óók allemaal. Toen hij naar Amsterdam ging, heeft ze
geprobeerd ook daar een betrekking te krijgen. Ze is hier winkeljuffrouw geworden.
En twee jaar lang is ze meer voor hem geweest dan moeder en vrouw samen. Toen
heeft hij een meisje leeren kennen, dat vroolijker en ik geloof ook dikker was, want
zij is heel tenger, ons meisje. That's all. Nu vind jij het natuurlijk een absurde reden
om je daar om te willen verdrinken. Zei je ook niet in een vorigen brief, dat ze het
gedaan had, zich verdrinken bedoel ik, om interessant te zijn? Ja, het is bar interessant,
je op een regenachtigen, kouden avond in 't water te gooien. God bewaar me.
En nu is ze hier. Elken morgen ben ik blij, als ik haar bezig zie met onze ontbijttafel.
En bang ben ik. Begrijp je me? Nee, natuurlijk niet. Ik ben bang, omdat we haar
teruggesleurd hebben in een leven, dat ze niet meer wenschte. Dat is een groote
verantwoordelijkheid.
P.
Het meisje is weg. Schrijf me niet terug: ‘Dat dacht ik wel’. Want dan hoor je nooit
meer iets van me. Gisteravond is ze weggegaan, en bij mijn postpapier ligt een klein
briefje, dat ze heeft achtergelaten. Het is alles zoo heel eenvoudig gegaan. Ik zit nu
alleen in onze kamers, en op het buffet staan de kommen met de hardgekookte eieren,
die ik alleen moet trachten te verslinden. Want, o ja, dat wist je nog niet, de Dolle is
ook weg. Ja, nu ben ik dus alleen. Nu kun je gerust eens komen. Weet je wat het
meisje me geschreven heeft? ‘Ik ben weg met Karelse. Je begrijpt wel, dat ik het zoo
niet kon uithouden. Je hebt altijd zoo mooi met me gepraat en Karelse nooit. We
gaan nu voor een dag of tien naar Brussel. 'k Ben nog nooit in Brussel geweest. Als
we terug komen in Amsterdam, dan zie ik je wel gauw weer. Dan kom je weer eens
bij me praten, hé?’ Ik ben zoo blij, dat ze niets geschreven heeft van: ‘Denk niet te
slecht van me’, en al die fraaiïgheden. Ik hoor den stap van de ploertin, en ik ga
vluchten naar de slaapkamer, want ik kan nu geen zwaarwichtige betoogen aanhooren.
Jij moet me ook luchtig, vooràl luchtig, terugschrijven. Er wordt in mijn kamer met
een mes gesmeten en met een paar lepels. Zij deed het allemaal zoo behoedzaam en
stil. Als jij bij me komt, want dat doe je natuurlijk, moet jij de tafel dekken, en zorgen
dat mijn kleeren geborsteld zijn. By Jove, zeg niet, dat ik sentimenteel ga doen, want
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dan - Ik bijt mijn tanden op elkaar, dat ze knarsen, omdat ik zoo'n ellendige suikerjurk
ben geweest.
Vandaag heb ik dictaat-cahiers gekocht. Ik ga studeeren.
P.
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Het droomfestijn
door Herman Hana.
Waarmee, of hoe, begint een toch zéér ‘bepaalde’ droom?
Och, waar eindigt het rookwolkje van Uw sigaar, wanneer de nagalm van de
torenklok?
Het ‘begon’ dan, met, laten we zeggen, dat ik er wàs, op die conferentie; een
conferentie ergens in een stad; het kon wel in den Haag zijn. Ja, het wàs in den Haag,
want de minister was er ook bij, al merkte ik dat eerst op 't allerlaatst.
Laat me dus zeggen: Het was 'n gewichtige conferentie, en het ging daarbij om
dingen, die per se gebeuren moesten; het was in een heel eenvoudig hoog gelegen
kamertje, met 'n man of vier vijf, waar best 'n vrouw bij kan geweest zijn, want ik
zag niemand.
Wat er eigenlijk besproken werd, weet er niet anders van dan dat het belangrijk
was, zóó belangrijk, dat de minister, (en toen hij dàt zei, zag ik hem) - geheel uit
eigen beweging op zich nam om het feest, dat den vorm van 'n meloenmoot had,
terwille van die twee teekeningen te gaan onderbreken.
Ik zag de meloenmoot op 't zelfde moment. De meloenmoot zweefde schuins-rechts
voor en ook een weinig boven me, zoowat anderhalve meter ver, een vlakke kant
naar 't oog gekeerd, en het dikke deel, ook al schuinsrechts, naar beneden gewend.
Het appetijtelijke geelgroen van de schil was heel goed te zien, door de
extra-bolligheden, die meloenmoten dikwijls hebben. Dan volgde het aquarellige
groen van de buitenste laag vruchtvleesch, dan het geel, dan, met 'n droomzachte
overgang, het oranje, en boven-binnen, dat tergend smakelijke, want tergend
on-smakelijke, rose-oranje, van sappigte druipende, blank-zadig doorspikkelde
pittengedoe.
Och, maar wat praat ik. Het was 'n meloenmoot als 'n droom.
Geen wonder, dat ik, die meloenmoot ziende, droomen ging, dat ik droomen ging
op dat feest te zijn.
Nee, z i j n is te sterk.
Zelfs droomende dat ik droomde, waagde ik toch niet, er te ‘zijn’. Ik ‘wist’ het
feest.
Want ik wist heel goed, dat ik niet genoodigd was. En ook, dat ‘de gastvrouw’ (en kon er ook anders dan een gast-‘vrouw’ zijn, van zoo'n feest?) wel zeer zeker 'n
bijzonder charmante, maar toch ook 'n bijzonder strenge, ja eigenlijk 'n bijna
capricieus tirannieke gastvrouw was.
Ik wist, dat die gastvrouw had bepaald, niet alleen w i e er zouden komen, maar
ook, dat ze ‘moesten’ komen. Toch wist ik er bij, met 'n stille glimlach, dat dit
‘moeten’ voor elk hunner 'n verholen vreugdetje extra bij al de ónverholen vreugde
van dat vreugdenvolle feest bediedt.
Maar niet alleen dat ze komen ‘moesten’, nee, ook uur en minuut van ieders komst
en vertrek was gestrengelijk vastgesteld.
Er viel niet aan te denken, hiertegen te zondigen. En waarom ook? Immers, alleen
op deze wijze kon het feest de geleidelijk zwellende en even geleidelijk weer slinkende
volheid van een meloenmoot erlangen, en ook alleen op deze wijze kon elk der gasten,
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en elk naar z'n aard, z'n eigen volle vreugde beuren zonder ook maar 'n zweem van
onvoldaanheid of loos gesmacht.
De stillen, de zeer sterken, de onwerkelijken, die kwamen eerst, en bleven het
langst.
Ik weet nog hoe ik dacht: ‘De eersten zullen de laatsten zijn’.
Het allereerst kwam de wèl zeer correcte, maar toch tusschen heer en werkman
weifelende touwslager, die, zooals iedereen begreep, het touw draaide, waaraan alle
meloenpitten vast zaten; - want ‘hij’ was de dood. Hem verwelkomde de gastvrouw
niet. ‘Zij’ was er, en ‘Hij’ was er; dat sprak vanzelf; - er ‘was’ immers dat feest?
Zoo, naar werkelijkheidsrang en aardsch belang in steeds grooter groepen elkander
opvolgend, en naar de mate van hun wereldsche beteekenis met àl jovialer gebaar
door
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de gastvrouw ontvangen, namen de, plotseling, als in 'n droom verschijnende
laatstgekomenen.... maar aan hen wijd ik 'n nieuwen zin.
Want hierin was iets bijzonder wonderlijks, dat, nog volgend op de grooten, en
de beroemden, en de luisterrijken, en dus eigenlijk vormend.... nee, niet ‘vormend’,
maar toch markeerend de culminatie van het feest, de demi-mondainen kwamen; de
balletteuses - o, en ‘volop’ gecostumeerd, de chanteuses, en 'n massa masseuses, en
de charlatans en de charmeurs en diplomaten, en de prestidigitateurs, clowns en
equilibristen, opveerend, ja, één oogenblik op- v ó e r e n d zelfs, de toch zoo achtbare
gastvrouw, tot hoog in het kleurig gewemel van de wijdsche regenbogen, die.... maar
ik zwijg nog van die regenbogen, omdat die verwonderlijk onverwachten zeer zeker
geen oogenblik langer toefden dan deze zin reeds dreigt te worden.
Eer nu wijders die regenbogen ter sprake komen, verwijlt Uw aandacht in de zeer
donkere spelonken van de zaal.
Ik had eigenlijk nog niet van 'n zaal gedroomd, en er wàs ook feitelijk geen zaal.
Bovendien was daar het bizarre van die daghalfduistere spelonken in die van fakkels
en kaarsen en bengaalsche lichtetoovers wemelende wijdte.
En in den Haag was het heelemaal niet.
In den Haag was die conferentie en dáár was i k , droomende dat ik droomde....
En die dag-héél-duistere spelonken, waar fantastisch-pluimstaartige boomwortels
overdadig te bloeien hingen met reuze-trossen van meloenvleesch-kleurige
paddestoelen, die waren niet ónder, maar i n de feestwijding.
Ja, het was 'n inderdaad wijde wijding.
Want in die spelonken was onophoudelijk het sabbelend, knerpend en zuigend
geluid van de drieërlei gnomen, te weten de vleezen, de beenen en de vetgnomen.
De vleezengnomen hadden vet noch been, de beenen hadden geen vleesch of vet, en
de vetgnomen waren vet, anders niet. De taak dezer drieerlei gnomen was 't de heilige
boeken te verslinden. Hun luguber krioelen was echter onzichtbaar, en werd op
velerlei plaatsen geheel te niet gedaan door de stille glorie der machtige, wijze
regenbogen, die, tot in oneindige hoogten het feest overkoepelend, in het fluweelen
boven-duister doorweven van wuivende starren-diademen, op hun
zevenvervig-lichtende zuilestelten in alle nabije verten statelijk dansende waren....
hoogst, eigen, wijs.
Maar ik voorkwam den minister, met te zeggen, dat, zoo iemand te wagen had
wàt men waagde door ongeroepen voor de gastvrouw te verschijnen op dat feest, i k
die man was, daar toch alleen m i j n belang met die teekeningen was gemoeid.
Hier viel niets tegen te zeggen, en zoo ik ooit ware takt bewonderd heb, of te
bewonderen krijg, het háált toch niet bij dat subliem moment, waarin ik, ooie-varend
met de beenen diepweg in mijn beide Meterslange witte rollen, en dus het
lichtelijk-choquante dat 't symbool van ‘het-vleesch-aan-de-rol’, laat staan dat van
‘o-jé-de-ooievaar’ toch heeft, nog voegend bij het zéér irriteerend feit van mijn
ongeroepen verschijnen, triumfant-buigend op haar neerzag, door haar, in haar
wuiverend habijt van niet anders dan regenboogverve, omvlinderd werd als de
àller-dierbaarste, àllerzeerst verbeide gast, zoodat, alsof er niets gebeurd was, het
namenschrijven der vertrekkenden op mijn gewichtige dubbele ról, beginnen kon.
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Slaapliedje
door Ernst Groenevelt
Lieve slaap kom aan mijn voeten,
wuif uw waaiers langs mijn hoofd;
fluister van uw sluimer-zoete
droom, waarin ik heb geloofd.
Lieve slaap, kniel aan mijn sponde,
kus mij, kus mijn oogen toe,
't zijn twee brandend heete wonden.
'k Ben zoo moe. Zoo zoekens moe.
Lieve slaap, o strek u neder;
in uw armen voel 'k mij licht;
'k streel uw krullen en uw teeder
wel gebenedijd gezicht.
'k Voel mij als een kind verloren
in het groote avondbosch,
waar de sterren u behooren
en het donker wolken-mos.
Waar de vogels niet meer zingen
Weet ook ik de woorden niet.
Zing mij van uw zegeningen
in uw liefste avondlied.
Wieg mij, wieg mij in uw droomen.
'k Luister naar uw zachte tred.
'k Vouw mijn handen om te komen
tot een kinderlijk gebed.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Karel van de Woestijne, De Bestendige Aanwezigheid, Bussum, C.A.J.
van Dishoeck, 1918.
Karel van de Woestijne, Goddelijke Verbeeldingen, Fonteine Uitgave,
Antwerpen, de Nederlandsche Boekhandel, 's Gravenhage, W.P. van
Stockum & Zoon, 1918.
‘D e B e s t e n d i g e A a n w e z i g h e i d ’ bevat, behalve een ‘opdrachtelijk sonnet’
(aan Herman Teirlinck) en een prozastukje ‘bij wijze van inleiding’, het volgende
proza: D r i e H e i l i g e n , I. Adilia, II Arnulphus en III De Heilige van het getal;
D e V i j f Z i n n e n , I De Boer die Sterft, II De Geboorte van Eva. ‘G o d d e l i j k e
Ve r b e e l d i n g e n ’ bevat de Eerste, de Tweede, en De Laatste Verbeelding.
Het verwondert mij geenszins, dat over dit nieuwste proza-werk van Karel van de
Woestijne totnogtoe zeer weinig werd geschreven. Dit werk is zoo diepzinnig als
Dante's Hel, zoo moeilijk te begrijpen, hier en daar, als het tweede deel van Goethe's
Faust. Er iets even diepzinnigs over te zeggen, ja, al was het alleen maar iets
essentiëels, vereischt, naast langdurige studie, zeer veel kennis, wijsgeerig inzicht,
misschien ook een, aan dat van Karel van de Woestijne evenwaardig, artistiek
vermogen. De meeste nederlandsche critici (behoef ik te zeggen, dat ik mijzelf in 't
geheel niet uitzonder?) moeten het zonder deze prachtige combinatie van gaven en
verworvenheden zien te stellen. Op den duur echter zullen zij gevonden moeten
worden, de geesten, die in staat zijn, tot de kern van dezen grooten geest door te
dringen. Een volk, dat zich veroorloven zou, een dichter als Karel van de Woestijne
in zijn midden te laten leven, zonder zelfs een poging te doen hem in zijn volle
beteekenis te erkennen, ten toon te stellen, te huldigen, zulk een volk is het leven
niet waard. Ik spreek hier van volk, maar wil niet geacht worden daarmee het
Belgische te bedoelen, noch ook het Noord-Nederlandsche alleen, maar het geheele
Nederlandsch verstaande, sprekende en schrijvende volk.
Alléén al om het noodzakelijk kort bestek dezer kolommen zou ik het onmogelijk
achten, hier iets te geven, dat streefde naar complete critiek van deze wonderbaarlijke
geschriften. Maar ik acht mij gerechtigd en verplicht ze aan te kondigen. En al kan
ik het niet bewijzen, door diepte en volledigheid van karakteristiek, gezégd wil ik
dan toch in elk geval hebben, dat dit zéér groot werk is, en van een schrijver, die
eens tot de klassieken van zijn land gerekend worden zal. Werk waarbij het meeste
in deze kolommen besprokene, ook het daarin geprezene, zeer verre ten achter blijft.
Het is goed nu en dan eens te onderscheiden, en niet altijd maar te blijven doen alsof
de eene waardeering de andere achterhaalt. Zeker, Karel van de Woestijne's taal is
precieus en geraffineerd, gewrongen soms, gemaniëreerd als ge wilt - nóg grooter,
nóg prachtiger zou dit alles misschien kunnen zijn wanneer het eenvoudiger gezegd
was - niettemin is hier een werkelijk schitterende schoonheid aanwezig, niettemin
acht ik Karel van de Woestijne één der grootste kunstenaars van zijn eeuw.
Elsevier's Maandschrift heeft de eer gehad twee van deze werken - de twee minst
duistere - met name: ‘De Boer die Sterft’ en ‘De Geboorte van Eva’, voor 't eerst te
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publiceeren. Moge dat kostbare proza voor zichzelf gesproken hebben. Het boek ‘De
Bestendige Aanwezigheid’ bevat buitendien drie fantastische heiligenlevens. Nooit
nog misschien had de denker in Karel van de
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Woestijne zich zoo diep uitgesproken als in deze z.g. levensbeschrijvingen, waarin
wellicht alleen maar verschillende kanten van zijn eigen wezen beschreven worden.
Dit is zeker geen lectuur voor den eerste den beste en ook voor den beste geen lectuur,
dat hij de eerste maal ten volle geniet. Het moet gelezen en herlezen worden. Maar
wat men er dadelijk in bewonderen en savoureeren kan is de pracht van stijl en taal.
In ‘Goddelijke Verbeeldingen’ valt voor zoo een te vluchtig naderende misschien
nog méér te genieten. Hier is meer zinnelijke beschrijving, meer vizioen. Als men
mij, tot een begin van karakteristiek, naar vergelijkings-objecten zou vragen, ik zou
willen wijzen op schilderijen der zoogenaamde latere primitieven (die toch eigenlijk
zoo weinig primitief waren) en in het litteraire op het werk van Jules Laforgue. Ook
hier de ironie, die er alleen schijnt te zijn om aan de benauwing der extase te
ontkomen. Ook hier de hooge zelfspot van den zeer intellectueele, die een
hartstochtelijke geloofsbegeerige tevens is. Met hevig v i s u e e l genot herinner ik
mij Woestijne's fantastische evocatie (in de Eerste Verbeelding) van de Drie Koningen,
die gekomen zijn om het Christuskind te huldigen: Melchior, Gaspar en Balthasar weer zoo gansch anders als zij in Sint Christophorus beschreven stonden; de bedoeling
was dan ook een andere - met een ongelijk, maar niet minder groot genot las en herlas
ik het verhaal van de herders, die de Ster volgden, dat verhaal, in al zijn raffinement
van taal zoo innig, zoo teeder:
(blz. 41) ‘Aldus bezagen de herders de Ster weêr, en zij dwong hunne blikken ter
aarde, recht onder haar. En zie, daar lag, in lompen, een borelingske. Het lag op een
busselke stroo, dat wel goud geleek, maar het was stroo. Het lag in zijne armzalige
doeken die de roode bol-lantaren begloeide van donker konings-purper en ook van
bloed; met open, ziek-wijze kijkers, zoo diep-duister in het teêre gezichtje, dat ze
geleken de akelei, zwart als fluweel in een maan-nacht, maar die schade geeft den
schapen. Doch het had een mondje zoo klaar, dat het was als een ducaton van rood
goud, prijs van ontallige vachten.
En naast het borelingske zat, dichtgewikkeld en spits de leden in den sleetschen
mantel, zijne moeder. Zij bezag haar kindeke uit haar smal en bleek gelaat en haar
nachtelijk-omwalde oogen die straalden van vreugd en van tranen, en zij rilde, en
zij legde hare verkleumde handen samen om ze te warmen, maar 't was als voor een
gebed.. Een oude man drevelde door het stalleken, en, al lag een balk van ijverige
zorg over zijn voorhoofd, hij lei bemoedigend en compassielijk zijne eelt-hand op
den dunnen rug der vrouw, en ging hoesterig blazen in een gebarsten stoof waar, op
vier doovende koolkens een papken stond te warmen. En als hij het kind bezag, dan
waren zijne blikken bedenkend en diep boven zijn hoogen baard. Maar als van een
armen mensch waren zoet de blikken van een mageren os en een borstelig ezelken,
die gebonden ter leege kribbe, omkeken zoo, of het de tijd was dat men hun voedsel
brengen moest. Want het was waarlijk of deze beesten op een voedsel wachtten....
En zij, de herders, zij wisten niet waarom zij zich ineens, bij het zicht van dit pas
geboren kindje, zoo beschaamd gevoelden, en haast onnoozel, en zoo eerbiedig. Zij
vergaten de zonne-kinderen aan wanden en dak; zij vergaten den zang van zon en
honing; zij zagen nog alleen dat zeer menschelijke kindje dat den dood verwezen
scheen. En zij waren niet verteederd of meewarig: zij voelden dat zij eerbiedig waren.
Zij namen bedremmeld hunne pet af, en met vrome linkschheid zegen zij op hunne
knieën. Zij wisten niet waarom; zij wisten ook niet waarom zij nu iets vragen wilden;
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maar hunne lippen bewogen van iets dat rees in hen als het tij der rivieren in een
strevenden voorjaarsnacht, die klaar is....’
Eenige jaren geleden heb ik eens een stukje
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van Karel van de Woestijne gelezen - ik weet niet meer waar, misschien wel in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant; want ja, dit dagblad veroorlooft zich een grooten
dichter als Brusselsch correspondent te bezitten! - een stukje, waarin hij schreef, toch
maar niet te kunnen aannemen, dat alle schoonheid van den beschouwenden geest
zou zijn (zooals Bierens de Haan het uitdrukte). Het was of zijn eerbied, zijn liefde
voor de schoonheid dit betrekkelijke, dit subjectieve schoonheidsbegrip niet toelaten
kon. Iets moest er zijn, dat absolute schoonheid bevatte.... Mij dunkt, deze nieuwe
boeken van Karel van de Woestijne zijn de duidelijkste kenteekenen van een
verandering in dit, zijn inzicht. Deze laatste geschriften van hem, zij bewijzen dat
ook hij alle schoonheid thans verklaart uit het goddelijke in den mensch, in den
beschouwenden en bemijmerenden mensch, uit de Bestendige Aanwezigheid van
God in den mensch. En waren er niet deze beide schoone boeken zelf, dan zouden
er des dichters woorden zijn, die ‘bij wijze van inleiding’ o.a. schreven: ‘Geen
groezelige leelijkheid, of uw oog maakt ze schoon; geen wan-gestalte, die ge niet
toegevend en blijde herschept naar wat de Bestendige Aanwezigheid u lengerhand
leerde te zien volgens 't gevoel van alle volmaaktheid.... En kome het sarren van de
slechten die u willen misdoen; laat gebeuren om u wat zorge is den mindere en
niet-bezochte: als Admetos zult ge de gratie dragen, dat ge - wie weet? zonder het
zelf te weten! - bewoond zijt van een god; dat ge het tabernakel draagt van God in
U. Gij zult de schoone bestemming, de bestemming-van-schoonheid, in álles erkennen,
en aldus zult ge góed worden. Want Goedheid is de weêrglans van het Schoone, van
dergelijke Schoonheid....’
Zeker, lezer, het ware eenvoudiger te zeggen, maar werd het niet schoon gezegd
zóó? En spreekt er geen zéér bizondere persoonlijkheid uit deze zeggenswijze?
H.R.

P.H. van Moerkerken, De Verwildering (De Gedachte der Tijden II),
Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, zonder jaartal.
De roman-serie: De Gedachte der Tijden, met H e t N i e u w e J e r u z a l e m zoo
voortreffelijk ingezet, wordt met D e Ve r w i l d e r i n g even voortreffelijk vervolgd.
Ik zou zelfs zeggen, dit nieuwe deeltje wint het, in levendigheid en warmte van
verhaaltrant, nog van zijn voorganger. Daarentegen mist men er ook iets in - o, niet
gehéél misschien, maar toch, ja, het element verzwakte - ik bedoel het element der
even rimpelende satyrieke glimlach, der leuk, langs-den-neus-weg gezegde,
bijna-niet-lachende spot. Van Moerkerken bewake zijn schrijverseigenschappen!
Wij willen er n i e t s van missen. Hij vatte deze mijn opmerking dan ook niet als een
aanmerking op, maar als appreciatie van een zijner aantrekkelijkste kwaliteiten.
‘De Verwildering’ speelt (het woord klinkt hier al zeer zonderling) in 1572. Een
zeer begrijpelijk en overtuigend beeld van 't begin onzer gróóte revolutie, van den
z.g. tachtigjarigen oorlog, wordt er in geboden. Het bedrijf der Geuzen, de
beeldstormerij, 't beleg van Haarlem, dat van Alkmaar, wij leven het alles mee. De
economische ondergrond dezer hevige troebelen, het aandeel der godsdiensttwisten
daarin en dat van den klassestrijd, het wordt ons alles duidelijk gemaakt, zonder de
geringste schoolvosserij, louter verhalend en beschrijvend, plastisch en beweeglijk.
De ondergaande adel, de zich voelende en verheffende poorterstand - geen onderdeel
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is verwaarloosd (gelijk zoo vaak in vroegere, minder serieus bestudeerde historische
romans). En waar het hier vooral om te doen was: ‘de verwildering’ te doen gevoelen,
de verwildering van geest en zeden, ook daarin is van Moerkerken volkomen geslaagd.
Een indruk van volte en strijd, van dooréénwoelen en krioelen, van losgelaten
instincten, van zeer hevig leven, blijft ons uit dit boekje achter. En wij krijgen weer
grooter respect voor den rustigen schrijversgeest, die dit
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alles te beheerschen wist, te overzien en saam te vatten.
Of intusschen, bij zijn hevige belangstelling voor het maatschappelijk gebeuren,
voor den tijd en zijn sfeer, de schrijver zijn verhaaltje, dat zijner z.g. helden of
hoofdpersonen, niet wel eens wat forceert, het met den franschen slag behandelt?
Het kwam mij voor, dat Paulus Jorisz vóór en gedurende het Haarlemsche beleg wel
wat erg gemakkelijk naar de Hondsbosse reist, en ook van de hartstochtelijke liefde
der schoone jonkvrouw Josine voor den armen boekdrukker heb ik met een zekeren
(den heer van Moerkerken uit zijn spiegel welbekenden) glimlach kennis genomen.
Ik zeg niet, dat het alles niet mogelijk is! Integendeel, ik ben te zeer overtuigd, dat
juist wél álles mogelijk is. Niettemin....
Doch het volmaakte te geven kan van niemand verwacht worden. Voor boeken
als van Moerkerken thans bezig is te schrijven past ons de grootste dankbaarheid.
Hij heeft het genre van den historischen roman, dat na van Oordt's betreurden dood
mede weg te sterven scheen - n'en déplaise de heer Louis Couperus - tot nieuwe en
groote beteekenis gebracht. In een historischen roman moet in de eerste plaats de
historie zelf tot roman zijn geworden - het hybridische, waarop reeds Busken Huet
wees, ware anders niet te ontkomen - en dit zéér moeilijke, zeer veel kennis, macht,
groote bewogenheid en nog grooter beheersching vereischende, werd door Van
Moerkerken bereikt.
H.R.

Carry van Bruggen. Van een kind. N.V. Uitgeversmaatschappij ‘de
Zonnebloem’, Apeldoorn, 1918.
Dit boekje kon in denzelfden tijd geschreven zijn als ‘Heleen’. Het ademt in een
eendere sfeer van droomerigheid, het gaat even zacht en eentonig-verhalend voort
in lange zinnen zonder veel rhythme. De schrijfster spint om ons heen een web van
geheimzinnige onwerkelijkheid, waarin wij gevangen raken. Het is bekorend en
tegelijk benauwend. Als ik aan Heleen terugdenk, dan heb ik de sensatie van me een
angstige droom te herinneren, een droom waarin de dingen onwezenlijk zijn en toch
levend. Er is geen essentieel verschil tusschen Heleen en deze Lea en Leentje. Zij
leven allen hun leventje van eenzelvig en droomerig kind, die de werkelijke dingen
omhullen met het waas van hun verbeelding en van die verbeelding genieten als van
meest echte realiteit. Zij hebben wonderlijke sensaties, waarvan zij genieten in hun
eenzaamheid; aan belangrijke dingen gaan zij voorbij zonder ze te zien, omdat hun
blik op het droombeeld, dat hen boeit, gevestigd blijft.... Het onbelangrijke krijgt
diepe en geheime beteekenis, maar wat voor een ander de dichtbije werkelijkheid is,
blijft voor haar van onwezenlijke en beperkte waarde.
Een boek als ‘Jaapje’ verhaalt ook van de droom in het kinderleven; ook Jaapje
ziet, als de meeste kinderen, nog voorbij aan de dingen, die voor groote menschen
van 't meeste belang zijn, en het allerkleinste en intiemste kan zijn aandacht boeien
en hem vervullen met de grootste liefde. Maar in Jaapje is als 't ware gesymboliseerd
het meest eigenlijke van het kind, dàt wat is het essentiëele van zijn, door menschen
ongeweten, zieleleven. Carry van Bruggen geeft het bijzondere kind; en de dingen
die buitennissig zijn of buitensporig beschrijft zij met wellust. Jaapje heeft veel echter
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en dieper deel aan het leven, Carry van Bruggen's kinderen leven toch min of meer
aan den zelfkant; zij zijn uitzonderingsgevallen, vreemde wezentjes, die bijzondere
dingen waarnemen en zeer sensitief, men zou bijna kunnen zeggen geestelijk-sensueel
zijn. Er is iets zwoels in de sfeer waarin haar kinderen ademen, er is niet het
onbevangene, het jonge en onbewuste. Misschien ligt het aan de manier van schrijven.
Van Looy heeft een wondere wijze van uitdrukking gevonden, hij blijft in de atmosfeer
van het kind, door zijn woorden, die het frisch-opene en de naïviteit hebben behouden,
zonder dat zij daardoor in litte-
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rairen zin minder waard zouden zijn. Zoo hebben wij niet het gevoel, dat de dingen
van Jaapje ons, als iets interessants, door een groot mensch worden verteld, ja, wij
kunnen de ‘bemiddeling’ des kunstenaars bijna vergeten en zien en hooren en voelen
Jaapje als of hij levend voor ons stond. Dit nu heeft Carry van Bruggen niet weten
te bereiken. Haar Lea blijft iets onwezenlijks. Wel krijgen wij niet anders te lezen
dan wat vanuit de kinderpsyche werd beleefd, maar de bewuste, wijze, litteraire
woorden staan er belemmerend tusschen.
Er is ook dikwijls een te groote nadrukkelijkheid, een nog eens en nog eens herhalen
van op zich zelf niet onbelangrijke gemoedsbewegingen, maar die, door hun veelheid,
onze fantasie schaden. Als zij zich had kunnen beperken tot het suggestieve, het
enkele woord dat werelden doet verrijzen voor den aandachtigen lezer, wat had er
fijns en edels geboren kunnen worden uit deze verhalen, die genoeg in zich bergen
aan levenswarmte, aan aandacht, toegewijdheid en begrip.
‘De boete’, het verhaal van Leentje, het laatste van de drie uit den bundel, is het
mooist, het sterkst, dunkt ons. Daar wordt ook die eentonig-vertellende toon
verbroken, daar treden zoo nu en dan de personen sprekend en handelend op.
Daar zijn heel innige gedeelten in, vooral die welke verhalen van het huiselijke
leven in het Joodsch gezin en van Leentje's emoties bij haar eerste verliefdheid, die
nieuwe werelden voor haar opent, terwijl ze tegelijkertijd nog zoo'n echt kindje blijft,
dat op moeders schoot vertroeteld worden wil.
Carry van Bruggen's schrijfwijze mist soms de stevige structuur, die zulke lange,
samengestelde volzinnen toch noodig hebben. De beeldende, litteraire woorden doen
dat gebrek soms wel over het hoofd zien, maar wie langzaam en zorgvuldig herleest,
kan de slordigheden van bouw en stijl niet altijd ontloopen. ‘Slordigheden’ die ook
bestaan in het herhalen van een zelfde woord, dat daardoor zijn kracht verliest. Ik
vond op een bladzij vijf maal het woord ‘zoet’. ‘Zoete rust’, ‘zoete ontroering’, ‘zoet
wegkwijnen’. Dat wordt toch werkelijk al te zoet! Het lijkt of de schrijfster te gauw
het dichtst-bije woord heeft gegrepen. Dit is jammer, want vooral het laatste verhaal
heeft een eigene, niet te onderschatten charme. Het geeft eerlijk en zuiver de vele
wisselingen in het kinderbestaan - zijn geweldig-uitgedijde smarten en zijn
beminnelijke zorgeloosheid. Wij voelen, bij al dit moois en fijns, bijna weemoed
door de gedachte: nog wat méér aandacht, wat meer beheersching - een strakker
aanhalen van de lijnen der zinnen en wij zouden een waarlijk goed en schoon verhaal
rijker zijn geweest.
J. DE W.

Wilhelm R. Valentiner, Umgestaltung der Museen im Sinne der neuen
Zeit, Berlin, Grote'sche Verlagsbuchhandlung.
Het vraagstuk, hier door dr. Valentiner besproken, dringt zich ook aan ons meer en
meer op. De schrijver, eens secretaris van Dr. Bode, zelf bekend door voortreffelijke
studies o.a. over oud-hollandschen kunst, later aan een museum in Amerika
verbonden, heeft zijn betoog, als memorandum van de ‘Arbeitsrat für Kunst’, den
30 December 1918 bij het Pruisische ministerie voor Wetenschap, Kunst en
Volksonderwijs ingediend.
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2 December 1918, dus na de revolutie! Misschien moet er een revolutie voorafgaan,
ook om deze waarheid te doen erkennen: dat schilderijenmusea, zooals wij ze kennen,
en in het bijzonder de groote musea van schilderijen ondingen zijn.
We weten nu eigenlijk bijna niet anders of het hoort zoo, dat de mooiste schilderijen
die er zijn, alleen te bezichtigen zijn hangende op een rij met andere schilderijen aan
een wand boven of onder nog meer rijen schilderijen. Wij aanvaarden het dat geen
enkel schilderij hoe mooi, diepzinnig of intiem, eenmaal in een museum
ondergebracht, in een rustige omgeving voor
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zich zelf kan spreken, een ruimte versieren, een sfeer scheppen kan. Het moge waar
zijn, dat wij aan dezen toestand gewennen, en dat de geoefende beschouwer het werk
toch wel met eenige inspanning van zijn concentratievermogen goed bekijken zal,
maar het staat daarom niet minder vast, dat een museum meer een bergplaats is dan
een tempel, meer een tijdelijk onderdak gelijkt voor een goed schilderij dan de plaats
waar het tot zijn recht komt.
Neem in ons land het Rijksmuseum. Sommige kleinere musea als het Mauritshuis
of Boymans zouden met geringe wijzigingen tot intiemer tehuizen te maken zijn,
maar het R.M. is, zoo goed als het Louvre het type van een stapelplaats van gouden
lijsten met schilderijen en in ‘Die Bildergalerien’ zegt de schrijver terecht ‘sind wie
die modernen Massenausstellungen in letzter Linie eine Folge des Ueberflusses an
Staffeleibildern.’ Hij herinnert er aan, dat het in vele rijen boven elkaar hangen den
schilderijen kenmerkend is voor den barok tijd.
Hoe moeten we nu breken met deze sleur? Het Rijksmuseum, - om ons aan dit
voorbeeld te houden - bevat heel veel moois, maar meer dan de helft der daar
opgehangen schilderijen zijn minderwaardig als kunstwerk. Doch zelfs als minder
dan de helft bleef, zou men niet tot een waarlijk gunstige plaatsing van dit resteerende
deel kunnen geraken, Het is het systeem zelf dat niet deugt. Eigenlijk kunnen aan
één wand slechts twee of drie schilderijen zóó hangen, dat men ze goed bekijken
kan. Wat te doen met de anderen, wat te doen met de overblijvende ruimte?
Dr. Valentiner geeft twee oplossingen, of liever hij geeft één oplossing van de
groote kwestie, en een verdere aanwijzing voor een indeeling, te volgen als het
beginsel wordt aanvaard. Dat beginsel, door Bode en von Tschudi nog slechts
aarzelend ingevoerd, en door Frits Lugt onlangs eveneens verdedigd, is de ‘gemengde
opstelling.’ Schilderijen moeten niet meer afzonderlijk worden ondergebracht in
afzonderlijke musea maar tegelijk met andere kunstwerken en werken van
kunstnijverheid worden gebezigd om museumruimte te vullen en te stoffeeren, die
aldus door verscheidenheid bij stijleenheid de sfeer van den tijd oproepen. Men wint
daardoor ruimte: aan de wanden kunnen tapijten, gobelins, stoffen hangen, beelden
kunnen er tegen worden opgesteld, meubels kunnen hier en daar geplaatst worden
en vitrines. Dit alles maakt weer zalen vrij, tot nu toe exclusief voor
kunstnijverheidsvoorwerpen gebruikt, en ook daar kan dus de gemengde opstelling
worden ingevoerd.
Intusschen is dan nog geen plaats gevonden voor het groote aantal minderwaardige
of middelmatige, maar historisch of kunsthistorisch toch heel belangrijke schilderijen,
dat nu de musea vol maakt. Valentiner wil niet, als anderen, historische musea, om
dit overschot te bergen, maar hij wil een centraliseerend museum van meesterwerken,
waaraan de provincie's het beste wat zij hebben afstaan, en afvoer van het andere
naar de provinciale musea. Hier is heel wat tegen in te brengen, maar vooral dit, dat
moeilijk te constateeren is, wat nu bepaald, als men uit honderd werken er vijf moet
kiezen, de meesterwerken zijn, Gesteld dat men er bij voorbeeld toe kwam, (ik noem
slechts een geval) sommige van Metsu's heerlijke schilderijtjes den titel van
meesterwerken onwaardig te keuren, en ze bande naar de provincie. Zulke
grensgevallen zijn er bij tientallen. Het denkbeeld is nog maar niet zoo dadelijk
uitgevoerd.
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Maar in elk geval gaat men overal beseffen, wat ik in het begin van dit kroniekje
zei, dat onze groote schilderijenmusea ondingen zijn, en dat men van een heel ander
beginsel moest uitgaan,
C.V.

Jan van Wijk op de REGATA.
Op de Reclame- enz. tentoonstelling te Sloten waren, om de hulpgebouwen heen,
enkele kleine hokjes beschikbaar (die deden denken aan de kleedkamertjes in een
zwem-
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inrichting), en de Commissie kwam op het idee verschillende kunstenaars uit te
noodigen, daar een eigen expositie te houden.

JAN VAN WIJK. TEKSTVERSIERINGEN VOOR CHARLES DE COSTER, DE HUWELIJKSREIS.

Het komt me voor dat de meeste deelnemers met die weelde een beetje verlegen
zijn geweest, ten minste de meeste dezer hokjes zien er wat kaal uit. Het ophangen
aan de wanden van plaatjes of teekeningen kleedt zoo'n ruimte niet genoeg aan en
vooral van de kunstnijveren zou men verwacht hebben dat ze de gelegenheid zouden
hebben aangegrepen om met hun werk dat intieme en persoonlijkaandoende milieu
te scheppen, dat op algemeener tentoonstellingen zoo nooit wordt bereikt.

JAN VAN WIJK. TEKSTVERSIERINGEN VOOR CHARLES DE COSTER, DE HUWELIJKSREIS, BEWERKT DOOR
ANNA VAN GOGH-KAULBACH. (UITG. J.M. MEULENHOFF, AMSTERDAM).

Ook Jan van Wijk's huisje biedt niet veel anders dan wat wit papier beteekend of
bedrukt en geprikt tegen ongezellige muren van ruw ongeverfd hout. Maar omdat
dit, hoe dan ook, de eerste afzonderlijke tentoonstelling is van dezen begaafden
jongen teekenaar, wil ik de kans waarnemen hier iets van hem te zeggen.
Jan van Wijk is velen lezers ongetwijfeld bekend door zijn karakteristieke
teekeningen in de Nieuwe Amsterdammer, waar hij in een decoratief-calligrafischen
vorm, die herinnert aan den Biedermeier-tijd, een soort van humoristische
samenvatting geeft van opvoeringen of andere evenementen. Zoo gaf hij er van
Herodias, de opera, van Shakespeare's Driekoningenavond bij Royaards, bij den
dood van Albert Hahn, bij de Bredero-herdenking enz. Ik denk dat velen oordeelen,
dat deze dingen onderling te zeer op elkaar gelijken, toch is er bij nader beschouwing
veel verscheidenheid, en het is een niet te onderschatten verdienste, dat juist dan
zooveel fijne trekjes van vinding en typeering worden ontdekt.
De teekenaar slaagt er voortreffelijk in, met de heel kleine figuurtjes die hij uit de
mouw schudt, actie en beweging uit te drukken, en om die figuurtjes heen strooit hij
levendige, soms zeer geestig bedachte ornamentjes, en krullerige, nauwelijks van
werkelijke krullen te onderscheiden lijntjes. Zoo dansen op die teekening ter eere
van den 100sten Driekoningenavond om de leuke personages heen een lustig
kwikstaartje, een schenkkan en glazen, een iris, sterretjes en een maan, terwijl de bij
gelegenheid van de ‘Regata’ gepubliceerde plaat op de figuurtjes van bezige werklui,
handelsreizigers, schilders, alles even klein en beknopt aangeduid, een pittig
aangegeven kermis met muzikanten, dansers, turksche schommels, malle molens en
kramen laat volgen om te eindigen met een echt Sloterdijksch landschap waar men
een faun in feeststemming een juffer ziet wenken...
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Op St. Lucas heeft van Wijk onlangs zulke teekeningen, gekleurd, ten toon gesteld,
en hij liet door deze niet geheel overbodige verduidelijking van zijn bedoelingen nog
beter zien hoeveel hij in zijn aparten trant weet te zeggen. Hoezeer deze eigenaardige
manier dan ook charme heeft, hij moet ze toch niet te lang voortzetten. Het gevaar
bestaat dat er ook in details te veel eenvormigheid zou komen.
De illustratietjes van Charles de Coster's Huwelijksreis sluiten zich, wat den opzet
betreft, bij die versieringen in de Nieuwe Groene aan, maar een mooie litho, voor
een prentenboek ‘Hans en Grietje’ bewijst dat

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

214
van Wijk nog wel heel wat anders kan, Het is een heksenkeuken, een sprookjesachtig
geval in grillig donker.
C.V.

Kunst op de REGATA te Amsterdam.
Of het noodzakelijk was een tentoonstelling als de R.E.G.A.T.A. te organiseeren, of
zij ons veel nieuws bood, of zij aan de deelnemers eenig profijt opleverde of zal
opleveren m.a.w. of de aldaar exposeerende reclamekunstteekenaars velerhande
opd?achten zullen ontvangen, ziedaar al te maal vragen, waarvan wij de
beantwoording voorloopig in het midden zullen laten.

AFFICHE DOOR ALBERT KLIJN.

Naast de moderne Nederlandsche reclame echter, waarop wij straks nader zullen
terug komen, was zeker het belangrijkste, de groote verzameling nationale en
internationale aanplakbiljetten, die wel eeniger mate een historisch overzicht gaf van
deze zoo bij uitstek decoratieve kunst, die in luttele jaren tijden van bloei en verval
gekend heeft en thans weer een nieuwe toekomst schijnt tegemoet te gaan.
Uit de bekende collectie van den heer J.D.C. van Dokkum en van enkele anderen
was daar bijeen een zeer groot aantal Fransche, Italiaansche, ook Engelsche, Duitsche
en Nederlandsche affiches, die ons als het ware de geheele geschiedenis van het
affiche vertelden.
Daar waren die vroolijke kleurige billetten van Chéret voor La Saxolienne,
wonderen van vaardigheid en techniek. Zij blijven, al is onze opvatting omtrent de
decoratieve waarde van een billet gewijzigd, toch als kleurige attractie op
schuttingvlakten, of reclamezuil uitstekend aan hun doel beantwoorden. Zola had
wel gelijk toen hij ze beschouwde als: l'esthétique de la rue.
En na Chéret kwamen zoo veel anderen, die deels zijn voetsporen drukten, deels
een geheel ander standpunt innamen. Daar is Eugène Grasset, de decoratieve Zwitser,
dan de Hongaar Alphonse Mucha, Meunier, Guillaume. Wel zoeken wij hier vergeefs
een tweetal voortreffelijke kunstenaars, den markanten Henri de Toulouse Lautrec
en den eeuwig jeugdigen Adolphe Willette, wiens pierretten en pierrots ik niet zou
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willen geven voor honderd brave, op systemen geborduurde, plakkaten, die misschien
veel beter, juister, decoratiever zijn, maar dat ééne missen, dat voor geen geld te
krijgen is, die vonk van het genie.
Daarin ligt juist het verschil tusschen den kunstenaar en den smaakvollen
handwerksman. Ook Steinlen missen wij hier noode, evenals Forain, Jossot, Ibels.
Tegenover Frankrijk als de bakermat van het affiche staat juist Duitschland, dat zich
door geweldige energie in de jaren vóór den oorlog juist ook op dit terrein zoo
aangepast had.
Het type der Duitsche kunstnijverheid, zwaar en massief, sterk van lijn en kleur,
(wat voor een affiche een goede eigenschap mag genoemd worden), treedt dan ook
op den voorgrond. Zoowel Bernhard, als Gipkens, Hohlwein, (de verwantschap hier
tusschen Duitschland en Oostenrijk is heel groot) als Erich Grüner zijn kunstenaars
die de eischen en mogelijkheden van het aanplakbillet hebben begrepen.
Het Italiaansche affiche vertoont wel weer een eigen karakter, het is minder vlak,
meer kleurig en bij voorkeur figuraal, wij zouden er een ras-overeenkomst met
Frankrijk in willen zien, wat niet onwaarschijnlijk is.
Engeland, dat helaas niet zeer compleet vertegenwoordigd is, doet in zijn show-card
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verschillende invloeden zien. Wij bemerken dat Chéret een gaarne geziene gast is,
maar ook de geest der Japanners, die in de kunst van een Whistler wel merkbaar was,
vinden wij terug in het affiche.
Toch zijn Pride en Nicholson, die als de Beggarstaffs samen werkten,
affiche-kunstenaars van de goede soort, en Bradley en Beardsley, en John Hassell,
Dudley Hardy, ook zij gaven op dit gebied zeer veel, en zeer persoonlijk werk. Vooral
Beardsley begreep, langs de Japanners heen, de waarde van het silhouet.

AFFICHE DOOR R. HYNCKES.

Opzettelijk bewaarde ik ons land voor het laatst, deels omdat de affiche kunst hier
te lande later ontstond dan elders, deels omdat ten onzent de vergelijking met het
buitenland dikwijls zeer sterk is geweest.
Als ik U Alfaro noem naast Chéret, lijkt dit misschien wat zonderling, maar toch
is in de eerste affiches die Reyding voor verschillende operetten maakte, een
Franschen geest zeer merkbaar. Maar de degelijkheid en braafheid der Hollanders
hebben het gewonnen van de zwierige Franzoos, en het billet werd ten onzent een
stevig omlijnde teekening met vlakke kleur ingevuld. Doch ook dit type wijzigde
zich naar de individualiteit van den kunstenaar en zoo zien wij de forsche krachtige
Albert Hahn, naast de illustratieve Willy Sluyter.
De vlotte teekeningen, tot affiches gepromoveerd van Piet van der Hem, G.H.
Grauss, Is. van Mens, die onderling eenige verwantschap vertoonen, zijn eigenlijk
weer wat on-hollandsch; trouwens een nationaal karakter heeft het affiche ten onzent
tot nog toe niet gehad. Wel zien wij stroomingen, wordt er school gemaakt en het
affiche van Albert Klijn voor de R.E.G.A.T.A. is hier wel een typisch voorbeeld van.
In tegenstelling toch met het sterke kleurige billet, zooals wij dat in Duitschland
kennen, maakte Roland Holst o.a. affiches die door indeeling en letterverdeeling, bij
zeer rustige kleur de aandacht trokken. Het stille geluid tusschen de bonte
marktschreeuwers. Dit beginsel is misschien wel aanvechtbaar voor een plakkaat dat
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buiten op schutting of reclamezuil moet opvallen, waarbij van een eenvoudigen
contour en vlakke kleur meer attractie zal uitgaan. Zien wij dan ook, afgescheiden
van het meer of minder toepasselijke onderwerp, het affiche van Hynckes voor de
R.E.G.A.T.A. naast dat van Klijn dan wint het groot gehouden figuurtje van Hynckes
het. Diens kracht zit in het sterke effect met weinig kleuren. Zijn
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opbouw is geheel anders dan wij die vinden bij Holst, bij Van Diedenhoven, bij Rol,
wier kwaliteiten wij zeker niet zullen miskennen, mogelijk tot op zekere hoogte zelfs
prefereeren. Wij zouden kunnen zeggen, het is hier de spontaniteit tegen de
weloverwogenheid. Toch zit er in Klijn's affiche wel iets goeds, maar voor een
straatbillet is het t e ingewikkeld, niet overzichtelijk genoeg.
Zoo bevatten deze zalen met affiches veel leerrijks, was het voor hen, die zich in
het hoe en waarom van de affiche-kunst wilden verdiepen, een heerlijk studie-terrein,
waar men vergelijkingen kon maken tusschen onze reclame-kunstenaars onderling
en hun werk tegenover dat van hunne buitenlandsche kunstbroeders kon wegen.

HOUTSNEDE DOOR JAN ROT.

Naast de groote zalen met affiches had men in kleine kabinetjes aan Hollandsche
bedrijfs-reclame-kunstenaars gelegenheid geboden, hun werk ten toon te stellen.
Velen hadden daar gebruik van gemaakt, maar compleet was dit overzicht helaas
niet. Bovendien was aan nagenoeg geen dezer toonkamertjes eenige zorg besteed.
Onze artiesten bleken, op een enkele uitzondering na, geen van allen
reclame-geschäftsfähig.
Toch was het werk van enkelen wel de moeite van nader aanschouwen waard,
bleken er goede teekenaars en ook lieden met smaak, vernuft en geest onder de
jongere artiesten te schuilen.
Daarvan hadden enkele groot-industrieëelen reeds geprofiteerd bij de verpakking
van hun fabrikaat. Zoowel Eau de Cologne, als likeur, sigaren als postpapier, worden
ons smaakvol voorgezet. Voorwaar een navolgenswaard voorbeeld.
Niet minder verblijdend was voor mij dat de jongeren, die hun werk voor
reproductie bestemmen, dit niet klakkeloos aan lithograaf of zincograaf overlaten,
maar zelf daadwerkelijk de grafische technieken weer gaan beoefenen. Er wordt
weer onder de aankomende kunstenaars op steen geteekend, in hout gesneden, in
koper geëtst.
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Het is niet mogelijk in dit kort bestek een compleet tentoonstellingsoverzicht te
geven. Ik moet volstaan met een indruk neer te schrijven. En dan zie ik in mijn
herinnering een geheele serie knappe houtsneden van Daan de Vries, terwijl ook een
pittig kopje door Jan Rot mij bijbleef.
Maar waarom missen wij zoo velen hier? Waarom was Van Tussenbroek er niet,
noch Rol, Jongert, Rueter of Wijnman, noch menig ander, waardoor deze
tentoonstelling in compleetheid gewonnen zou hebben.
Ziedaar een vraag, die ongetwijfeld belangstellenden in reclamekunst zich gesteld
zullen hebben. Deze eerste tentoonstelling op dit gebied had een zoo volledig mogelijk
beeld moeten geven en niet slechts dat gene wat met geringe moeite te krijgen was.
R.W.P. JR.
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[Nummer 10]

HÉLÈNE SWARTH; NAAR EEN KRIJTTEEKENING VAN MEVROUW ROSA SPANJAARD-SPANJAARD.
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Hélène Swarth, door Rosa Spanjaard.
De dichteres Hélène Swarth viert haren zestigsten geboortedag. Veel reden hebben
wij Nederlanders om haar, die onze literatuur zoozeer heeft verrijkt, met dankbare
gevoelens geluk te wenschen. ‘Het zingende Hart in onze letterkunde’ is de
dichterlijke benaming haar door Kloos gegeven. En waarlijk, diepe gevoelsuitstorting
kenschetst haar werk. En we zouden haar niet slechts het zingende, maar ook het
klagende hart onzer letterkunde willen noemen; immers alle gedachte aan jeugdigen,
onbezorgden zang moeten wij verre bannen. Het wezen der dichteres is van een diepe
melancholie. Reeds hare eerste verzen missen den zorgeloozen, onbevreesden klank
der jeugd, en voorvoelen als het ware het leed, het leed, dat onafwendbaar is in het
leven en dat zij met haar ontvankelijk, impressionabel gemoed altijd als een dreigende
schim om zich zag. Niet werd de smart deze fijnbesnaarde, ja, bijkans overgevoelige
ziel bespaard, en zij moet haar leed uitzingen, een zingen in mineurtoon:
‘al weet zij niet waarom, en niet voor wie;
wijl God zoo wil, wijl 't is haar levenswet.’

De liefdesmart grijpt haar vast, en onuitputtelijk is de bron waaruit zij diept; steeds
weer nieuwe vormen, nieuwe modulaties, nieuwe rythmen. In gewilde opgeslotenheid
schuwt zij de onbarmhartige buitenwereld, legt zij haar oor slechts aan eigen ziel te
luisteren, waardoor zij niet aan het gevaar van te eng getrokken subjectiviteit ontkomt.
Trots storm en pijn is haar ziel die van een kind gebleven. Als Mara in het ‘dramatisch
herfstgedicht’ van dien naam - een werk waarin wij in zekeren zin der dichteres
geloofsbelijdenis hebben te zien - na den dood van Primavera weeklaagt:
‘Neen, bleef ik dan een kind, dat lachen moet en schreien,
en argloos met een lied haar leed wel weg kan vleien,
een arm, verlaten kind, dat weende meer dan loech,
wijl op het speeltuig van haar hart het leven sloeg?’

dan hebben wij de openbaring van haar kinderziel. Wel wil men haar verwijten, dat
zij met haar rijk instrument niet voor een uitgebreider repertoire heeft gezorgd; maar
hebben wij niet de dichteres, die zoo veel onvoorwaardelijk te bewonderen schoonheid
geeft, te aanvaarden zooals aanleg en persoonlijkheid haar hebben gemaakt, en haar
erkentelijk te zijn, dat zij haar stem niet uitzet tot valsche tonen, haar talent niet
forceert! En waarlijk, Sophie in het andere dramatische gedicht, Dolorosa, (met Mara
in een bundeltje vereenigd) heeft gelijk waar zij zegt:
‘De duive in d'olmeboom
roept uur na uur eentonig-droef roekoe.
Doch wie daar luistert, droomende in het lommer
en droomend oplet, vindt wel telkenmale
een nieuwen zin in de oude melodie....’

Rijk en veelkleurig is haar palet wanneer zij natuurtafereelen schildert, die zij, wel
bewust hier zuiver schilderend te beelden: Aquarellen en Etsen noemt. Zij weet steeds
den juisten toon te vinden, hetzij het een vlammend ‘Herfstbosch’, een pastoraal
‘Boerehuisje’, of een stemmige ‘Zomernacht’ geldt. Voorts uit zich haar weelderige
fantasie behalve in een reeks Balladen in ‘Visioenen’ van rome wijding, in
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droomgezichten van bonte pracht. En in de verzen ‘Oorlog en Vrede’ zien wij hoe
het snerpende oorlogswee haar heeft aangegrepen.
Uit een gezin, dat voelde voor kunst is Hélène Swarth voortgekomen. Zij werd in
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1859 te Amsterdam geboren; hare ouders vestigden zich evenwel reeds zes jaren
later te Brussel, zoodat België haar tweede vaderland werd. Hieruit volgt dus dat hoewel op Moeder's aandringen het Hollandsch niet werd verwaarloosd - zij een
absoluut Fransche opvoeding op een Fransche school ontving. Hélène was de jongste
van negen kinderen, kinderen vol levenslust en fantasie. In de kinderkamer werd
komedie gespeeld, gedanst.... gedicht en geschreven; en hier uitte zich hun sterke
verbeelding op velerlei wijze. De kleine blonde Hélène wilde voor de oudere zusjes
niet onderdoen, en zette zich stil in een hoekje om óók versjes te verzinnen en op te
schrijven. Haar vader stelde belang in haar ijver, maar meer nog haar oudere broeder,
die het talent van het kind begreep, hare versjes las en met ernst beoordeelde. Op
school voelde zij, die liever ronddwaalde in de natuur, en meer begreep van de zangen
der vogelen dan van dorre optelling van cijfers, zich dikwijls beklemd en eenzaam,
en in speeltijd was ze wel eens zoozeer verdiept in 't beschouwen van bloemen,
vlinders of vogels, dat zij alles om zich heen vergat, zooals zij 't later zelve onder
woorden brengt in een lief, kinderlijk vers, dat van haar naïef verlangen naar roem
getuigt: ‘Lorsque j'étais écolière’. Na hare schooljaren staat haar besluit vast: zij wil
dichteres worden, en de hoop, door energieke studie iets te bereiken verlaat haar niet,
zelfs als hare ouders, bang voor ontgoocheling, zich tegen de kunstenaarsloopbaan
hunner jongste dochter kanten. Haar zelfvertrouwen groeit, en in jeugdigen moed
klinkt het:
‘L'espérance est la charmeresse
que tout homme devrait bénir.’

Als veel vroegrijpe kinderen, die verstandelijk boven hunne tijdgenooten staan, voelt
zij zich onbegrepen, verbergt zij als het ware de verzen die zij schrijft; slechts haar
broeder is haar raadsman, en hij is het ook, die haar voortdurend aanmoedigt. Vol
ijver leest en studeert zij; zij is niet gauw met haar werk voldaan en verscheurt met
critischen zin veel wat haar ontevreden laat. Haar broeder wil te Parijs de uitgave
harer gedichten voorbereiden; maar vader is er tegen; hij vreest teleurstelling. Als
dan Hélène aandringt: ‘laat mij dan onder pseudoniem uitgeven!’ en hij geheel
doordrongen wordt van haar ernst en haar waarachtige liefde voor de dichtkunst, dan
begrijpt hij haar sterke roeping niet langer te mogen tegenwerken en stemt toe: ‘maar
dan ook de verantwoordelijkheid aanvaard, en onder eigen naam de wereld in!’ Haar
vertrouwen in eigen kracht wordt niet beschaamd. Weldra verschijnt nu te Parijs haar
eerste boekje: ‘Fleurs du Rêve’. Dit is in het jaar 1879. Het bezorgt haar een
uitmuntende pers. Is het aan chauvinisme toe te schrijven, dat men haar minder goed
gezind wordt bij 't vernemen dat de jeugdige dichteres geen landskind is?
Haar tweede bundel ‘Les Printanières’ zag daarna het licht in Nederland, haar
oude vaderland. De sombere toon, die de ondergrond is van nagenoeg al haar werk,
doet zich reeds sterk hooren. Haar eerste groote, bittere verdriet heeft zij geleden:
de broeder, die haar makker, haar gids en vriend was, is haar door den dood ontvallen.
Zij wijdt hem ontroerende verzen. Toch verlamt het leed haar werkkracht niet, al is
het niet de frissche jeugdgalm eener twintigjarige, die wij te hooren krijgen in het
melodieuse:
Pourquoi?
C'est le printemps, et je frissonne,
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pourquoi?

en dat met de vertwijfelde klacht eindigt:
J'entends un doute affreux qui pleure
en moi.

Ook dit werkje wordt warm begroet, al voelt de dichteres zich geschokt en bedroefd,
dat er stemmen opgaan, die de oprechtheid harer smartuitingen in twijfel trekken.
Wars van schijn en onoprechtheid als zij is, grijpt zij in een jeugdige opwelling van
toorn naar de pen en doet fier een anonieme schrijfster bescheid:
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........................
Mon humeur fantasque,
mon coeur ingénu,
sans fard et sans masque
je les montre à nu.

Niet vergeefs was Hélène Swarth in Fransche leerschool grootgebracht; door haar
werk gaat die groote eenvoud van taal en zinsbouw, die hare gedachten en beeldspraak
zoo doorzichtig maken, er zooveel glans en klaarheid aan geven.
Intusschen was het gezin van Brussel verhuisd naar het oud-Vlaamsche Mechelen,
de stille eerwaardige stad met haar eeuwenoud verleden, hare machtige kathedraal,
hare Maria-beeldjes aan de hoeken der straten, waarvoor de jonge meisjes 's
Zaterdagsavonds offerkaarsjes doen branden, en idyllisch hare gebeden prevelen.
Deze mystiek maakte diepen indruk op de gevoelige dichteres. De stille, rustige
botanische tuin was haar een veilig toevluchtsoord tot studie en gepeins. De
herinnering aan de nu zoo noodlottig geteisterde stad met haar verweerd historisch
huizenschoon is haar onverzwakt bijgebleven; in ontroerende strofen van
hartstochtelijk meegevoel, van verontwaardiging en verzet over de wandaden van
barbaren geeft zij hiervan blijk in het fraaie gedicht: ‘Malines’.
Hélène Swarth heeft groote liefde voor taalstudie in het algemeen. Bij het
bestudeeren der Duitsche literatuur had zij tevens de Hollandsche ter hand genomen,
en naarmate zij zich hierin gaat verdiepen, groeit hare liefde voor onze taal. Zij zet
zich, ten einde de spraakkunst en taal geheel in hare macht te krijgen, tot vertalen in
het Nederlandsch, o.a. van Manon Lescaut, van fragmenten uit Pascal. Zij werpt zich
op de studie van Vondel, wiens dichterlijke, beeldende taal en visie haar een
openbaring zijn. Om dien tijd leert zij Pol de Mont kennen, die, ijveraar voor onze
volkstaal, in antwoord op haar bundel ‘Les Printanières’, dien zij hem had gezonden,
haar aanspoort in het Hollandsch, haar eigenlijke moedertaal, voortaan te schrijven,
terwijl hij in haar vol opgetogenheid de geboren dichteres ziet; hij wil haar meester
en haar leider zijn. Zij werkt met zooveel hartstocht, dat zij weldra een rijke virtuositeit
erlangt. Alras verschijnt nu haar eerste Hollandsche boekje ‘Eenzame Bloemen’, dat
zij ‘haren lieven meester en vriend, den Vlaamschen dichter Pol de Mont als een
dankbare hulde’ opdraagt. De ontvangst in Nederland en Vlaanderen is zoo hartelijk
voor dit jonge talent, hetwelk als een geheel frissche lentebries komt aanzweven, dat
spoedig een tweede bundel het licht ziet ‘Blauwe Bloemen’. Pol de Mont noemt
Hélène Swarth in verrukking zijn beste gedicht. De waardeering is algemeen. En
geen wonder, welk een blanke helderheid, welk een klare eenvoud doortrilt de kunst
dezer jonge vrouw, terwijl onze literatuur bijna geheel nog vastzit in rhetorische
nevelen. Hoezeer juicht Hélène Swarth de beweging der ‘Tachtigers’ toe, die
taalvernieuwing brengen; hoe bewondert zij als baanbreker den genialen Jacques
Perk, wiens sonnetten nooit gehoorde klankenweelde aanvoeren in de verarmde en
vertroebelde letterkunde. Verheugd verleent zij hare medewerking aan de Nieuwe
Gids, de Groene Amsterdammer. Ook in België maakt zij den strijd tegen rhetoriek
en valschen schijn mede. En al neemt zij niet persoonlijk deel aan de agitatie, door
‘la jeune Belgique’ aangebonden, toch leeft zij ook hier den kamp mede, die eveneens
beoogt de literatuur, welke versuft, ja, bijkans dood lag, op gezonde basis te brengen.
Krachtige talenten als Verhaeren, Maeterlinck, Georges Rodenbach zegevieren. Met
voorbeeldige, ongeëvenaarde energie gaat zij voort op den ingeslagen weg, en dat
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niettegenstaande hare subtiele gezondheid haar soms weken, ja, maanden lang aan
bed houdt gekluisterd. Waar anderen loom en willoos zouden gaan kwijnen door
lichamelijk lijden, daar is het alsof zij wordt opgezweept tot nieuwe daden. Hierin
gelijkt zij hare kunstzuster Elizabeth Barret Browning, wier ‘Portugeesche Son-
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netten’ zij heeft vertaald. De uitgaven harer gedichten, tot kleinere of grootere bundels
vereend, volgen elkaar betrekkelijk vlug. Zij vertaalt ook de ‘Nuits’ van de Musset,
en bewerkt in vloeiende verzen de in Fransch proza geschreven Roemeensche
Volksliederen en Balladen van Hélène Vacaresco. De Roemeensche schrijfster,
linguiste, die ook onze taal verstaat, toonde zich uiterst gevoelig voor de in poëzie
omgezette bewerking van haar proza, die zij, blijkens hare waardeerende brieven
aan Hélène Swarth, ver stelde boven de Engelsche en Duitsche vertalingen van haar
werk. Zij hebben in de Nederlandsche zetting hun exotische geheimzinnigheid
behouden en zijn als klanken uit droomland; ook heeft onze dichteres de liederen
een bijzonder relief gegeven door groote verscheidenheid van vorm en rythmus.
Sinds vele jaren woont Hélène Swarth in ons land, waar geluk en leed haar
deelachtig zijn geworden. Haar geest heeft zich voortdurend verdiept en verrijkt, en
van haar, die mede vooraan staat onder de vernieuwers onzer poëzie, vinden wij
steeds nieuwe gedichten in onze voornaamste tijdschriften.
Veel en gaarne toeft zij in Gelderland. De onafzienbare Geldersche heide, de stille
duistere wouden hebben hare liefde, de eenzaamheid dezer grootsche natuur, die zoo
wel bij haar past, inspireert haar. En met Keats kunnen wij deze eenzame ziel
toeroepen:
A solitary sorrow best befits
thy lips, and antheming a lonely grief.

Malines.
Oh! je pleure sur toi, ma ville de Malines,
Elançant vers ton ciel mélancolique et pâle,
Gris-perle, bleu-fané, vieux-rose ou blanc d'opale,
Tes énormes clochers et tes tourelles fines.
Les Barbares t'ont prise, ô ma ville en prière!
Les sons du carillon planaient comme des anges.
Ton atmosphère avait je ne sais quoi d'étrange,
Comme une odeur de moyen-âge de mystère.
Halle-aux-blés, vieux palais patinés par les âges!
Et toi, beau Saint Rombaut, cathédrale sublime.
D'où souffla donc ce vent de folie et de crime.
Où sombrent les trésors respectés par les sages?
Petits autels naïfs, au coin de tes ruelles,
Où des Vierges bleu-ciel tendaient leurs Bambins roses,
Où s'en venaient offrir leurs cierges et leurs roses
Des filles blond-de-blé, angéliques et frêles!
Oh! j'aimais à rêver sur le pont de la Dyle,
Parmi les fleurs du parc qui fut jardin de cloître
Et le long du canal, quand le jour va décroître,
Mais je ne savais pas que j'aimais tant ma ville.
O Malines! vers l'heure alanguissante et grise,
O ma sainte à genoux blessée et qu'ils profanent,
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Mon rêve te revient, pleurant sous tes platanes,
Errant vers ma maison, priant dans tes églises.
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L'AIR, UIT DE SERIE: ELEMENTEN (B

19).

Reinier Nooms (1623-1667 of '68),
door J. Knoef.
Wanneer men in ons rustelooze leven het nerveus bedrijf der kunsten meebeleeft en
dan, als in een soort r e t r a i t e , zich gaat verdiepen in het werk dier kunstenaars van
twee, drie eeuwen terug, dan lijkt het of men na een lange reize weer thuis gekomen
is, in het oude en vertrouwde huis, waar men eens sleet een verre jeugd.
Zeker, voor ons, van minder evenwicht, zijn in hun zelden wisselenden gang de
uren er soms eentonig, maar een frissche wind komt over het water binnen en zonlicht
sprankelt op de golven en we leven op en voelen ons wonder behaaglijk. En wie dit
gevoel gekend heeft, zal genoegen hebben in Nooms, want zon en zeewind spelen
door zijn werk.
Hij was een dier oude Hollanders, die, nederig werker, het lot van een bijna
volslagen duisterheid omtrent zijn leven deelt met talrijke medearbeiders in de kunst*).
Maar weten we weinig van den mensch, zijn werk is gebleven en het doet voor
ons verrijzen, beter misschien dan eenig levensbericht, een beeld van zijn
persoonlijkheid.
Op een enkele uitzondering na heeft de Hollandsche kunst in haar krachtigste jaren
zelden haar onderwerpen aan andere dingen ontleend dan de motieven, die het
omringende leven haar bood. De verbeelding had misschien nergens minder vrijheid
in haar spel dan hier. Het doet niets af aan het werk - een verrijzenis van een Italiaan
kan even leelijk en vervelend zijn als welk onderwerp der realiteit - het is een bepalen
der soort, niet der waarde.
De kunstsoort dan, die hier bloeide, was een werkelijkheidskunst, zich uitende in
een onuitdoofbaren lust tot portretteeren - want zoo mag men dat gedétailleerd
weergeven aller dingen wel heeten - van wat de kunstenaar om zich heen zag, en het
is hieraan te danken, dat een talrijke schare van de wereld hunner dagen leven en
bedrijf in kleur en lijn heeft vastgelegd, in een omvang en volledigheid, die elken
min-

*) Buiten enkele data weet men dat hij zeereizen maakte; naar door sommigen aangenomen
wordt als matroos. Op een verblijf in Frankrijk wijzen de onderwerpen van sommige prenten.
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naar van het verleden - en wie zou het niet bij tijden zijn, die zelf dat vaag verlangen
ondervond naar de vreemd-zoete bekoring, steeds aan voorbije dingen eigen, - bron
van genieting moet zijn.

ZEEGEZICHT (B

38).

Doch onbeperkt niet. Hoevele dezer uitingen vermogen waarlijk te blijven boeien?
Schiftende bespeurt men, dat vele der stedeverbeelders, der dorpsgezichtenteekenaars
dorre topografen zijn, de landelijke tafereelen akelig droog en saai, de menschen
volstrekt onbelangrijk.
Zóó welig echter was de bloei, dat het er even goed nog velen zijn, die de toetsing
kunnen doorstaan; in wier werk, in talrijke gradaties van belangrijkheid, datgene is
te vinden, waarnaar steeds weer de waarde wordt bepaald van wat de kunstenaar
schept, het geestelijk element, dat schoonheid brengt.
Deze zien niet het uiterlijk aspect alleen, zij denken niet enkel aan een waarachtige
afbeeldin van wat zich opdoet voor hun oogen, maar voelen, en dieper naar den
omvang van hun geest, in al wat om hen is een heimelijk leven, dat in stemmingen
zich uitspreekt, dat bij de grootsten wordt afspiegeling van menschelijke roerselen.
Bij de laatsten Nooms te schikken, zou moeilijk houdbaar zijn. Al wist hij dan een
enkele maal zijn gaven te ontplooien tot een macht van beelding, als menigeen der
tijdgenooten hem mocht benijden, hij is maar zelden groot.
Men zou in een ander uiterste vervallen en hem grovelijk miskennen, met hem in
te deelen bij die nijveren, wier ziel allengs was ingeslapen en nooit meer wakker
werd.
Zijn werk is een belangrijke bijdrage tot dat volledig beeld der eeuw, waarvan hiervoor
gesproken is, maar meer beteekent het, dat het tevens een schoone bijdrage is.
Hij gaf, waar anderen den landkant hielden, de zee, doch deze niet alleen. Zooals
de landschapschilders het noodzakelijk achtten een herder neer te zetten aan den
heuvelvoet, een ruiter te doen draven langs den
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heirbaan, zoo kon de zeeman in hem - en de smaak zijns tijds en welke kunstenaar
kan er zich ooit volledig van bevrijden - het niet nalaten die zeeën en plassen te
bevolken met schilderachtige bodems, die een levendig spel bedrijven op de kalme
of onstuimige wateren.

SCHEEPSKIELHALEN.

Hij is daarin uitermate verscheiden. Hoe ze over het wijde water stevenen, hoe ze,
overvallen door een plotselinge stilte, met slappe zeilen drijven in een zeebocht, hoe
ze laden en lossen, dat laat hij ons zien in talrijke prenten, maar wanneer hij de
intiemere zijden van de scheepvaart geeft is hij zoo mogelijk beter nog op dreef: van
bouwen en sloopen en herstellen, met heel het schilderachtig, klein gedoe van werf
en loods en andere bouwsels.
Mocht hem bovenal de ruimte boeien, soms zocht hij zijn onderwerpen in de
beknelde stad en van het Amsterdam en het Parijs dier dagen ondergaan we ook nu
nog in de beste van die etsen de eigenaardige oud-wereldsche bekoring.
Daar knoopt zich aan de Parijsche prenten een herinnering aan dien diepen en
somberen kunstenaar, wiens leven voor een deel zoo curieus gelijk liep met dat van
Nooms, aan Meryon - als genen zeeman-kunstenaar - ‘qui avait dit adieu aux
solennelles aventures de l'Océan pour peindre la noire majesté de la plus inquiétante
des capitales’, naar de woorden van Baudelaire, en we beschouwen met een eerbiedige
en warme belangstelling het ‘gezicht op het Hof van Mademoiselle en het Louvre’
van den ouderen meester, waaraan de wereld dat kostelijk erfdeel dankt, haar nagelaten
in Meryon's V u e s d e P a r i s *).
Een andere naam daagt op. Met Rembrandt zelf is Nooms onder hen, die het
probleem der atmosfeer, dat pas in nieuwere tijden in de etskunst tot ontwikkeling
is gekomen, hebben aangevat en daarmee wegen baanden, waar nieuwe veroveringen
te bestreven waren.

*) Deze prent bracht Meryon op het denkbeeld een reeks Parijsche gezichten te etsen.
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Rembrandt, grootsch vernieuwer en ontdekker van ongekende mogelijkheden, die
hij meteen bemeesterd had, heeft in een schoon bereiken een voorbeeld gesteld voor
al die na hem kwamen met de Drie Boomen en enkele andere platen.
Nooms, minder geniaal, bestreefde in staêgen en geduldigen arbeid gelijke idealen
en zocht in zijn werk ook te brengen de atmosfeer, waarvan hij de werkingen mag
hebben waargenomen op zijn reizen - een practische noodzakelijkheid, die een
verrijking van zijn visie werd.
Voor dien was de hemel een passende achtergrond geweest en de wolken een
grillige versiering of een aangename breking van het al te strakke vlak der lucht,
maar dat ze zwaar over de aarde konden hangen, dat ze in eindelooze beweging
waren, gestadig zich vervormden, dat alles had men niet gezien en zeker niet kunnen
uitbeelden.
Om van de graveurs niet te gewagen, zaten de vroege etsers zelfs, die uit den
aanvang van de zeventiende eeuw, nog geheel gevangen in de manier van het
graveeren en de archaïsche opvattingen, dien ouderen meesters eigen. Men wist de
eigenschappen van de nieuwe techniek niet te benutten, men kende haar charme niet,
de hand was het speelsch gelijn nog niet gewend.
Maar in een merkwaardig snellen groei won men de vrije behandeling, zooals we
die ook nu nog kennen en daarmee de luchtigheid en de gevoeligheid, wel meest van
al noodzakelijk om dat wisselend spel van licht en schaduw, die zachtheid der steeds
vervloeiende vormen uit te drukken.
Mocht de mogelijkheid daar zijn, haar volledig te benutten was iets anders. Nooms
heeft er naar getracht en enkele wolkenstudies zijn er, die ons waarlijk overtuigen.
Hoe goed hij was in het concrete, van deze grillige bouwsels de vormen vast te
leggen, ze te griffen in het koper - ja, griffen en toch op voorwaarde te werken zoo
luchtig, dat de lijnen gelijk een webbe zijn, als door een lichten ademstoot daar
neergeblazen en er vastgekleefd - zoo naar den eisch ze weer te geven, bleef hem
meestal ontzegd. Den vrijen trant hiertoe vereischt, bereikte hij maar zelden.
In vele van zijn prenten kan men ze zien de wolken, die als gedeukte en gehavende
ballons door het luchtruim zeulen, er drijven zonder verband, niet opkomen uit andere
wolkenlagen en bij tijden zoo braaf en stijfjes gearceerd zijn, dat men ze liever niet
zou willen zien, als deze onvolmaaktheden niet ook noodzakelijk waren.
Het wordt tijd iets over zijn techniek te zeggen. Niet in zijn atmosferische studies
alleen, maar in al zijn ander werk, bezigde hij die eenvoudige werkwijze, waarin de
klare, open lijn den vorm aangeeft of dicht aaneengerijd en haaks gekruist de
schaduwtonen brengt. Voor zijn soberheid en eenvoud was zij voldoende; zijn
weifellooze hand, door een even vasten blik geleid, behoefde haar verraderlijkheid,
want ze openbaart elke fout en elke zwakheid, en is alleen te duchten door wie er
zich van bedienen met minder kennis, zekerheid en gevoel.
Toch is zijn eenvoud geen armelijkheid, zoomin als zijn stelligheid stijfheid is.
Zijn lijn is rijk aan teedere accenten. Hij kan haar luchtig laten glijden over 't koper,
wanneer hij de silhouetten van wat schepen laat verwazen in de verte, hij doet haar
lichtelijk zwellen en dan forsch kerven door de plaat, wanneer hij in één trek de
overgang van licht en schaduw geeft op de ronding van een scheepsromp.
Zelden heeft hij middelen te baat genomen, waarmee hij rijker werking kon
verkrijgen en in zooverre legt hij zich een beperking op en geeft hij dingen prijs, die
elken kunstenaar dierbaar zijn, doch hem, mocht hij ook slechts even aarzelen, even
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onmachtig zijn, bedreigen met den ondergang van zijn werk in onopgeloste
moeilijkheden.
Deze gevaren behoefde Nooms niet te vreezen en, artistiek gesproken, is zijne
beperking hem een zegen. En de winst, daarmee behaald, was zeer positief, want
juist

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

225
in zijn voornaamste onderwerp, het zeegezicht, vond deze zijn techniek haar meest
geëigende toepassing.
Van de spiegelgladde zeeën op een vroegen zomermorgen, van den maanlichten
nacht, den heeten noen, het woelend water onder dreigende lucht, van door storm
opgezweepte golvenvelden heeft hij in zijn beste werk een beeld gegeven, dat ons
na zooveel jaren van wisselenden smaak nog weet te boeien door het oprecht gevoel,
dat er uit spreekt.

DEN OVERTOOM (B

92).

Een breede reeks dier prenten gaat ons voorbij, waar stemming en stoffeering met
gelijke liefde zijn gegeven en mogen niet alle voluit meesterlijk zijn, bij het vele
goede, het soms voortreffelijke, vergeet men, denkt men er liever niet aan, dat hij
ook slap, werktuigelijk en vervelend zijn kan. Maar hier in de zeegezichten is hij
bijna doorloopend op zijn best.
Met nooit verflauwde, liefdevolle aandacht - de zeeman in zijn element - verwijlt
hij bij de verschijningen der zee en bij de schilderachtige bodems, die haar toen
bevoeren en telkens weer vangt hij aan, met onvermoeide geestkracht, die schepen
met hun tallooze details, vaak in een sierlijke uitvoerigheid, te teekenen, het
verwikkeld netwerk van het want, de eindeloos herhaalde golfbeweging in het water.
Het getuigt van zijne inspiratie, dat nergens bijna zijn lijn zoo gevoelig is, zoo
soepel in haar overgangen, als juist in deze prenten. Hoe ze kleurig is bij al de
eentonigheid van zwart-en-wit; zoo licht, wanneer hij de spiegeling dier kalme zeeën
geeft, waarvan het vlak, nauwelijks door een lijn gebroken, - een plaatselijk rimpelen
- wijkt naar een verren einder; hoe ze de spanning in het touwwerk uitdrukt en hoe
hij met haar weet te tooveren in het geestig schetsen van figuurtjes en dergelijke
bijkomstigheden.
Het spreekt voor zijn grondige kennis en op het gelukkigst aangewend, wanneer
men de feilloos juiste teekening beziet dier moeilijke verkortingen van schepen, heel
of half gewend, opzij gehaald bij een werf en in nog tallooze andere situatiën; de
bondigheid der aanduiding, die niets aan duidelijkheid te wenschen laat, die het
essentieele geeft en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

226
de verwarrende volte kan vermijden van afbeelden zonder kennen.

EEN SAMMOREUS (B

83).

Hierdoor, door dezen eenvoud, die zakelijkheid der middelen, waar elke lijn haar
functie heeft, is dit werk een frischheid eigen, die, juist hier, zoo wel van pas met
het onderwerp samen stemt.
Een van zijn geliefkoosde motieven is een stille zee, waarop in de zonnige ruimte,
een paar schepen drijven. De voorgrond, in schaduw, door pittige figuurtjes vaak
verlevendigd, doet het vergezicht dieper schijnen, de onbewogenheid der watervlakte
grooter en helderder den dag. Het zijn middelen van beproefde werking, die bij velen
aandoen als versleten, maar hier zoo ongezocht zijn aangebracht, dat we de weinige
oorspronkelijkheid niet bemerken. Rustig liggen, verder op, de schepen met fijne
contouren, licht geteekend; de verglijdende schaduwen op hun rompen in teedere
contrasten van grijze tinten aangebracht; zoo saamgevoegd en gegroepeerd - en moge
het anders schijnen, met een bewust streven naar compositie - dat ze den indruk van
rust, reeds opgewekt door de kalmte der natuur, nog dieper in doen dringen, terwijl
nabij den horizont, waar zee en lucht nauw merkbaar in elkaar vervloeien, nog andere
bodems, slechts even zichtbaar, neergezet met een te tellen aantal fijne lijntjes en
toch compleet van werking, de eenheid van het geheel voltooien. Een klare lucht,
waarin soms enkele lichte zomerwolken drijven, soms heel en al onbewogen, welft
zich over deze vredige tafereelen.
Maar ook van andere stemmingen spreekt zijn werk. Er is een kleine plaat, een
uit een reeks der ‘Elementen’ - een reeks, waarin ‘Le feu’ een treffend voorbeeld is
van een der hierboven beschreven etsen - die, nevens de verdienste te zijn een zeer
doorwerkte wolkenstudie, een storm bij een kust verbeeldt en hierin even sterk werkt
als de andere in het liefelijker genre, waarbij het gedrukt formaat van het blad
ongetwijfeld een eigen rol speelt.
Bij een serie afbeeldingen van scheepsvormen valt een fraai blad op, dat een
‘Sammoreus’ afbeeldt. De natuur is hier van een kalmer stemming dan in het vorige,
al is de stralende rust der andere dan ook veranderd in een buiige guurheid, die echter
beter past bij deze noordelijke streken.
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HET AFLOOPEN VAN EEN SCHIP (B

86).

Evenwijdig met de plaat en op den voorgrond stevent de schuit in snellen gang en het is de moeite waard op te merken hoe goed deze snijdende vaart is uitgedrukt
waarbij we ons afvragen, waaraan het te danken is, dat het gevoel van voortgang hier
zoo sterk spreekt, moge het dan vóor een deel zijn oorsprong vinden in den bouw naar links, waar hemel en verschiet nog helder zijn, terwijl ter andere zij een grauwe
regenlucht op komt zetten, waartegen de nog door de zon beschenen zee vreemd hel,
de zeilen van een verder af zijnd schip schimmig wit contrasteeren.
Op de Sammoreus is het volk druk bezig en de schipper, staande aan het roer,
geeft met een sprekend armgebaar zijn aanwijzingen en in dit alles, hoe klein en
vluchtigschetsend ook gedaan, heeft hij de actie uiterst levendig en juist weten uit
te drukken.
Een enkele maal geeft Nooms een nachtstuk en ook hier weer brengt hij geestige
bijzonderheden. Een er van heet ‘Haagsche, Delftsche en Rotterdamsche
nachtschuiten’. Het is er stemmingsvol donker en toch rijk aan schakeeringen. Door
meerdere lichteffecten wordt op een pikante wijze het overheerschend duister
ongezocht gebroken. De wolken zijn vaneen gedreven en op haar randen laat de
maan, die zelf niet zichtbaar is, een grillig schijnsel vallen. Op een der schuiten brandt
nabij den achtersteven een lantaarn en in het roefje, gevuld met reizigers, werpt een
voor ons onzichtbare lichtbron schamplichten op de inzittenden. Met rake en pittige
lijntjes zijn er licht- en schaduwval aan gegeven. Het maakt deze prent van een
intieme en genoegelijke stemming.
Naast al deze platen, die de zee laten zien en wat haar baan bevolkt, de plassen
met hun wisselende stoffage, heeft Nooms ook andere zijden der scheepvaart, in
velerlei verschijning, vastgelegd; waar schepen, naar amphibiënaard, op werven,
deels te water, deels op het land, hersteld worden, gebreeuwd, gekalefaterd en hoe
zulks meer mag heeten, teekenachtig omgeven door stellingen en loodsen, allerhande
werktuig en gereedschap, met druk beweeg van bezige menschen. Dergelijke
tafereelen hebben hem geïnspireerd tot enkele van zijn beste werken en ik denk hier
aan dat wijde ‘Scheepskielhalen’, zoo groot en ruim gezien, zoo
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subtiel geteekend als maar een zijner werken wezen kan. Nu stellig en dan
luchtig-schetsend met hier en daar een lichten nadruk, een even verzwaren van de
lijn, stelt hij hier zijn beste teekenkunst ten toon. Zonder falen lost hij de
moeilijkheden op, waartoe het geval gereede aanleiding gaf.
Het is bijna overbodig het tooneel te beschrijven. Er is niets in dat verklaring
behoeft, het heeft niets opzienwekkends, zoomin als zijn andere werk dat heeft. Hij
ziet het gegeven in de nuchtere verhoudingen der werkelijkheid en men speurt slechts
zijn verheugenis in de liefelijkheid van het uitzicht tusschen de schepen en de wijdheid
van den hemel, die er zich boven welft.
Een geval als dit doet ons aan sommige etsen van Brangwyn denken, waar schepen
in bouw of geheel en al onttakeld, uit diepe duisternissen opdoemen als kolossen,
ver buiten menschelijke maten. Het werk van den ouden Hollander is, in zijn simpele
houding, van niet geringer waarde dan de barokke bouwsels van den modernen
meester en, naar den aard, ons zeker eigener.
Zoo prijkt dan dit blad, in een gelukkige vereeniging van des etsers gaven op haar
best, als een der voornaamste uit zijn omvangrijk werk en sluit het waardig af dit
overzicht van zijn zeegezichten.
In het stadsgezicht - en we rekenen voor de beknoptheid van het overzicht de meer
landelijke voorstellingen er bij - in het stadsgezicht is Nooms niet van die
voortreffelijkheid, waar zijn zeetafereelen van getuigen.
De eigenschappen, welke men zijn zekerst bezit waande zijn hier verdwenen of,
zoo nog aanwezig, al te vaak niet onderhouden door dien magischen stroom, waarvan
het afhangt of een werk waarlijk leeft dan wel ons koud laat.
Waar zij de vastheid van hand, de zekerheid in de teekening en haar gevoeligheid?
Waar hij in zijn zeeën den indruk vestigt van het volstrekt noodzakelijke der gekozen
werkwijze, waar elke lijn verantwoord is, het werk geen ruimte laat tot twijfel, daar
acht men zich hier gerechtigd aanmerkingen te maken; men zou dezen voorgrond
vaster gekenschetst willen zien, de wijking in dat watervlak beter uitgedrukt, om van
meerdere van dien aard te zwijgen. Hij is hie vaak slap, de lijne zijn slordig neergezet,
de verkortingen, zelfs der schepen en daarom zoo opmerkelijk juist bij hem,
ongevoelig geteekend en waar men bekende gebouwen ontmoet kan men
misteekeningen constateeren, die te meer bevreemden bij den indruk van volstrekte
juistheid in zijn ander werk gewekt.
Vooral in zijn Amsterdamsche gezichten en met name in een reeks ‘Veren’ hinderen
deze gebreken sterk.
Tot de etsen in dit genre, waar niet geheel en al het gemis van zijn kwaliteiten valt
te betreuren, behoort een serie ‘Amsterdamsche Poorten,’ waarin hij veel gevoeligs
geeft in de verschieten en het een treffende les voor den etser wordt, na te gaan met
hoe geringe en zuivere middelen de nuances in het wijken der plans fijn worden
onderscheiden. Men kan zich niet verhelen, dat een zekere rommeligheid en drukheid
afbreuk doen aan de werking dezer prenten. De klare schikking, de bezonnen bouw
van zijn ander werk ontbreken hier, al mag het voor een goed deel worden
afgeschreven op het feit, dat hij waarschijnlijk werkte naar teekeningen van anderen.
Hoezeer het voor een onpartijdige beschouwing noodig is ook zijn gebreken aan
te toonen, erkend moet worden, dat hij in het stadsgezicht tevens enkele platen heeft
geëtst, die veilig naast de beste van zijn zeegezichten zijn te stellen.
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Er is een landelijke ‘Overtoom,’ die van een bijzondere bekoring is. Een bekend
gegeven, dat in talrijke afbeeldingen tot ons is gekomen. Maar het gegeven boezemt
ons geen belang in. Neen, het is het dorpsgezicht, dat, trillend-grijs in de blakering
der zon, verzonken ligt in de zware rust

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

229
van een heeten zomermiddag, die de koele, donkere schaduw boven al begeerlijk
maakt.
Iets minder kan, schoon van een zelfde gehalte, een prent als ‘Rokin met Beurs’
ons boeien, doch daarentegen heeft Nooms in het ‘Afloopen van een schip’ een
meesterschap bereikt, waarvan mag worden vastgesteld, dat hij ook in het
uitnemendste van zijn ander werk slechts zelden hiertoe naderde. De placide stemming
uit het grootste deel van zijn arbeid heeft hier plaats gemaakt voor een
even-dramatisch gevoel, een iets van onrust, dat, evenals de veranderde techniek,
van de soliditeit en het degelijk-doorwerkte naar een impressionistisch-nerveuze
behandeling, verwantschap toont met andere, moderner idealen.

HET HOF VAN MADEMOISELLE IN HET LOUVRE (B

55).

Hier is - voornamelijk in den achtergrond - meer aangeduid dan scherp-gegeven
en het mist aldus het directe, het duidelijke, het droom-verscheurende, waardoor
zoovele werken uit die tijden als de fotografieën van heden zijn.
Hier kan de geest bepeinzen het geheim der wemelende grijzen van wat eentonige
pakhuisgevels en doodsche muren, die u zouden ergeren of vervelen, nu, in die
eigenaardige wazigheid van zonlicht zevende door regenwolken en onder dien
bewogen hemel, aand en als een dier hanteerende gezichten van Parijs door Méryon.
In de bekende manier van het andere werk, maar opgewekter dan de meeste zijner
stadsgezichten - het nieuwe der omgeving deed er het zijne toe - zijn de Fransche
gezichten ten volle der vermelding waard. Het landschap om Parijs, zacht heuvelend,
waar zich een klare hemel over welft, die licht en donker sterker doet spreken, kon
hem, meer dan de vaderlandsche bodem, zijn kunde doen benutten in het ordenen
der vlakken, het schikken van de lijnen. Onder de beste kan men rekenen een
‘Watermolen buiten St. Denis,’ van een arcadische stemming, waar men tusschen
het schaduwrijk geboomte en de ruigbegroeide, brokkelige bouwvalresten de dartele
boschbewoners meent te verwachten, waarmee dat gezegend land bevolkt was. Het
‘Gezicht op het Hof van Mademoiselle,’ tevoren al om andere redenen genoemd, is
ook om zijn gehalte waard, bij het hier-
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vermelde te worden inbegrepen en de ‘Poort St. Bernard’ is een ander meesterstukje
in het voelbaar maken van de drukkendheete atmosfeer der stad.
In een terugblik op zijn werk mag men Nooms nageven, niet slechts een document
geleverd te hebben, dat in eenige zijden van het leven uit dien tijd tot het voor ons
vaststaand beeld daarvan geworden is, maar ook mag hem de hoogere roem niet
onthouden worden, in een groot deel van zijn arbeid een oprecht kunstenaar te zijn
geweest, wien men zijn dwalingen vergeven, wiens fouten men desnoods vergeten
kan.

Amenophis IV
door P. Otten.
O schoone, wondre mensch uit schemerver verleden,
Farao, ingewijde in riten velerlei,
Wiens slanke vingren, hoog gebiedend, Ammons tij
En Thebes hierarchie verkeeren deden;
Gij die een nieuwe stad, een nieuwe heerschappij
Gevest hebt, waar voortaan uw priesteren beleden
Den een'gen Zonnegod met fonklende gebeden Uw beeld, eenmaal aanschouwd, bleef immer mij nabij.
'k Zie in uw dweepzieke oogen, voor àl schoon bereid,
De zoete oneindigheid der Zuidelijke nachten,
En in uw wreeden mond leeft, vreemd vereend, het smachten
Naar veler zonden lust, en lichtende eeuwigheid,
Als toefde al halvelings uw ziel ter zale wijd,
Waar in een gouden damp uw Vadren roerloos wachten.
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Het paard in de beeldende kunst,
door G.A. Brender A Brandis.
I.
Het geslacht, dat thans in zijn middelbare jaren is, heeft zijn liefde voor het paard in
de beeldende kunst in de eerste plaats geschonken aan de werken van de realistische
school. De schoonheden, die deze vond in het landbedrijf en het straatleven der groote
steden kwamen daarbij, wat het paard betrof, hoofdzakelijk tot uiting aan het rustige
trekdier, en liefst, onder invloed van den sentimenteelen hang naar het verwordene,
aan het versjouwde werkpaard.

DOLK VAN RENDIERHOORN. GEVONDEN IN LAUGERIE-BASSE.

(Naar teekening van den schrijver).

Met al hun liefde voor de expressieve schoonheid van dezen dierlijken arbeider,
zijn de 19de eeuwsche kunstenaars daarbij op een zekeren afstand van het paard
gebleven. De groote massa der menschen had geheel dien intiemen omgang verleerd,
die vroeger, toen de ruiter nog de zekere verschijning langs den weg was, tusschen
hem en het paard bestond; Mohammed's paradijs op aarde lag dan ook sinds lang
niet meer op den rug van het paard, maar veeleer op de kussens der eerste klas coupé.

PRAEHISTORISCHE PAARDVOORSTELLINGEN, GEVONDEN TE EYZIES, LAUGERIE-BASSE EN BRUNIQUEL.

(Naar teekening van den schrijver).

Hoe anders was die verhouding in vroegere perioden! De schilder, die op reis
dagen lang in den zadel had doorgebracht, moest nog wel iets anders zien in zijn
model dan het picturale geval, dat nooit meer dan de drager van zijn stemming was
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geweest. Er bestond daardoor niet dat belachelijk verschil in de eischen, die thans
paardenliefhebber en artiest elk voor zich aan een goed werk stellen. Het paard, dat
de vorstelijke ruiter als zijn beste prees, werd ook door den kunstenaar als het
waardigste geacht, in zijn grootsche concepties verwerkt te worden; hij kon het om
zijn deugdelijkheid zoo goed als om die schoonheid beminnen, waarvan de ontdekking
zijn bizondere taak is.
Hoe verder wij teruggaan, hoe onontbeerlijker het paard voor den kunstenaar wordt
voor de uitbeelding van de ideeën van zijn volk. Deelhebber aan godsdienstige
plechtigheden, ja, eigendom der goden zelf, wordt het welhaast het belangrijkst détail
van den tempelfries, zekerste bron van macht, de voornaamste sier van de koningszaal.
Maar vóór deze verheerlijking van zijn dienst had de praehistorische kunst nog
gansch wat anders, de eenvoudige voorstelling van zijn vrijheid, gegeven, en hiermede
het eigenlijk zoo logische begin van alle paardbeelding.
Het is de jacht, die den diluvialen mensch
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het eerst met het paard in aanraking heeft gebracht. Als iedere echte jager kende ook
hij het behagen, dat deze bijwijlen schept in de schoonheid van het levende dier, en
dat hem het motief wees, waaraan zijn scheppingslust zich uiten kon. Hoe vele
nevenbedoelingen hem hierbij mogen aangedreven hebben - behoefte aan versiering,
aan symbool, aan onderscheidingsteekenen - de kunstenaar blijft toen als in alle tijden
de man die, uitgetrokken om zich voedsel te verschaffen, zijn doel uit het oog verliest,
en edeler wild huiswaarts draagt.

JACHT OP WILDE PAARDEN. ASSYRISCH RELIEF. BRITISH MUSEUM.

Om ons ook thans nog een deel van deze buit te gunnen, moet het streng critisch
geweten een kleine concessie doen; men moet zich niet te veel bij elk bekrast been
afzonderlijk bepalen, maar zich zelven toestaan in de eene afbeelding te leggen, wat
al in een andere tot uiting kwam. Wie dan zoo het een met het ander gecompleteerd
heeft, begint langzamerhand van de gebogen bisonsruggen en speurende paardekoppen
de beteekenis te begrijpen en ze in verband met den jager te brengen, die, zijn wild
over den grond besluipend, soms mede is ingegrift. Het eenvoudige, maar zoo echte
genoegen, dat de goede afbeelding geeft van een dier in zijn karakteristieken vorm,
proporties, en houding, wordt hem daarbij zoo ruim toegemeten, als later nooit meer
door eenige historische school.
Het is wellicht toeval, dat alleen naturalistische afbeeldingen van paarden uit die
perioden tot ons gekomen zijn. Van verschillende andere dieren vinden we
voorstellingen, die van het vermogen getuigen, hun vormen ondergeschikt te maken
aan het voorwerp, waarbij ze aangebracht worden. Zoo bijvoorbeeld bij den bekenden
dolk van rendierbeen. Het lichaam van het hert staat hier eenigszins van de richting
van het gansche wapen af, om meer steun bij den stoot te geven; de achterpooten
keeren daarbij geleidelijk naar het lemmet terug. Een zelfde weerkeerigheid is
verkregen in tegengestelde richting door den kop naar achteren te buigen, zoodat hij
in het verlengde van het lemmet valt, terwijl de voorpooten, onder de borst gevouwen
liggend, nog juist even de vingers steunen, maar overigens de lijn van het wapen
ongebroken laten. Deze houding van den kop is de typische voor den tweehoever in
alle primitieve kunst, de schoone uitdrukking van het buigen voor 's menschen macht.
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VANGST VAN EEN WILD VEULEN, ASSYRISCH RELIEF. BRITISH MUSEUM.

Een dergelijke verwerking van het paard nu is niet bekend; zooveel te talrijker
zijn daarvoor de ongebonden afbeeldingen, en het is verwonderlijk, hoe boeiend deze
kunstwerkjes zijn kunnen, die gewoonlijk alleen uit gegraveerde omtrekken bestaan.
De oplettende houding van den opgeheven kop met de naar voren gerichte ooren,
dikwijls van twee of meer paarden naast of achter elkaar, suggereeren de wijdte van
het landschap; de bewegelijkheid van den galop, de rust van het grazen, dit alles
komt simpel, maar treffend, tot uitdrukking. Sommige acties zijn uitmuntend
waargenomen, - zoo wordt een stappend paard geteekend met de achterpooten een
pas van elkaar en een opgetilden voorpoot, moment dat nog steeds deze bedaarde
voortbeweging het best uitdrukt, en in geen reeks snelfotografiën ontbreekt.
Er is door deze kunstenaars een handig gebruik gemaakt van het sieraad, dat de
dieren ter uitbeelding medebrengen; bij het paard meer nog van den langen ijstijdbaard
dan van staart of manen. De contour van de onderkaak wordt alleen weergegeven
door lijnen loodrecht op de hoofdrichting; deze drukken de beharing uit, en verrijken
meteen het algemeene voorkomen der teekening. Dat wij hier eigenlijk met een
groote verfijning te doen hebben, blijkt, wanneer men bedenkt, hoe moeilijk het is,
op die wijze nauwkeurig den vorm van een dierenkop te volgen: amateurisme in den
slechten zin komt nooit zoo ver; ook de vermijding van elkaar kruisende lijnen geven
de bewijzen van een vakmatige geoefendheid.
Er hangt een zeer bijzondere sfeer om deze afbeeldingen van dikwijls uitgestorven
diersoorten, even vreemd aan de bedoeling des kunstenaars, maar even inherent aan
zijn werk als bestorvenheid van kleur aan oudere schilderijen. Ons aesthetisch oordeel
brengt met vreugde ook deze schoonheid ten volle in rekening.
Het paard, waarvan de verschijning ons
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dus bewaard is gebleven, was een ruige dubbele hit. Een fijner dier vinden we op de
Assyrische reliefs.
In deze zoo oneindig jongere kunst hebben wij suggestie niet van noode; de wreede
jacht in al haar meesleependheid van den ruiterstorm achter het vliedende wild wordt
ons hier precies voor oogen gesteld. De Assyriër had buiten het wapen en de valkuil
van den diluvialen jager nu ook honden tot zijne beschikking, kwaadaardige doggen,
die, aan de lijn naar het jachtveld gevoerd, al geweldig te keer gaan. Men kan zich
voorstellen, dat de in den vroegen morgen voorzichtig opgedreven kudde in
wantrouwende rust langzaam is genaderd, tot op het oogenblik, dat de aanval der
schutters, gesteund door de losgelaten meute, de latente vrees in den positieven schrik
heeft verkeerd. Dit is het moment, door de beeldhouwers gekozen. De kudde neemt
de vlucht; het zware pijlhout hoort men met dof geluid in de lichamen slaan; een
paard rolt over den kop, een ander moet den snellen galop tot een sleependen draf
verminderen, gehinderd door den bungelenden pijlschacht. Dwars door de borst
wordt een derde geschoten; in golvende lijntjes ontstroomt het bloed aan de wond,
détail, dat deze werken vooral tot teekenkunst stempelt. Dit paard, een der achterste,
is al door de honden ingehaald; het slaat naar hen, maar de greep der kaken is
onwrikbaar. Alle schoten slaan in achter het schouderblad; immers de
voortreffelijkheid van 's konings jagers moet uitkomen in deze voorstelling van
uitmuntende sport.

QUADRIGA VAN SOL, VAN HET PANTSER VAN AUGUSTUS. VATICAAN.

(Naar teekening van den schrijver).

Rijkdom van realistische verbeelding geeft ons de houding van een merrie te zien:
haar veulen kan niet zoo snel mee; hopeloos tracht het in een flauwen galop den dog,
die het op de hielen zit, voor te blijven. Terwijl de andere paarden uit alle macht
voortrennen, is de moeder in draf overgegaan en kijkt om naar het jong. Men ziet
haar aarzelen tusschen vlucht en aanval op den vervolger. Het wijd open oog, met
eenige fronsing, en het naar voren gerichte oor, drukken eer woede uit dan den
doodsangst, die bij schier alle anderen in de opengesperde oogen en de langs den
nek gelegde ooren is te lezen. Aan pooten en lichaam zijn de spieren in hun spanning
duidelijk zichtbaar; het dier heeft de actie van een op de weide los gelaten paard, dat
in gecadanceerden draf overlegt, welke buitensporigheid het zal gaan uithalen.
Er is nog een andere jachtvoorstelling, die wel geduid is als de vangst van een
wild veulen. Een klein paardje, met een strik om den hals, waarvan de lange einden
door een vóór en een achter loopend man worden vastgehouden, doet alle moeite
om aan zijn geleiders te ontkomen. Wij zien het rukken en trekken en de mannen tot
vervaarlijke stappen dwingen; niettemin lijken deze zeker van hun zaak, een zekerheid,
die wel wat in tegenspraak is met de pootigheid van den hengst. Vermoedelijk is de
kunstenaar dan ook in het karakteriseeren der jeugd te kort geschoten - ook op het
vorenvermelde relief waar we er toch zeker van zijn met een veulen te doen te hebben,
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vinden wij eveneens die zelfde verkleining van het geheel bij behoud der proporties
van de volwassen hit.
Het eigenlijk Assyrisch jachttafereel is evenwel de voorstelling van 's konings
overwinning op den leeuw, waar het huispaard voor het eerst verschijnt als de
weifellooze drager van den vorstelijken schutter.
De tallooze ruiterfiguren, die op deze composities aan ons voorbijstuiven, dragen
een geheel nieuw karakter. Zij zijn in al hun actie van een groote strakheid, die geen
enkele gedachte aan zwakheid of aarzelen doet opkomen. In den ren, waarvan de
snelheid zeer suggestief is uitgedrukt, zullen koning met pijl- en lansdragers den
leeuw on-
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vermijdelijk tot het doodelijk schot op de hielen zitten, daar is geen twijfel aan. Deze
idee van de feilloosheid van den goddelijken despoot beheerscht de gansche lineatuur
der Assyrische kunst; zij komt zoo goed in de stramme eenvormigheid van rijpaard
en ruiter tot uiting, als in de wisselende buiging van het jachtdier voor het noodlot,
dat hem treft, die aan deze volmaaktheid geen deel heeft; treffend bewijs hoe de
kunst tot in haar lijnkarakter toe, door staatkundige ideeën beïnvloed kan worden.

RUITERS IN HET FRIES VAN HET PARTHENON. BRITISH MUSEUM.

Voor zoover daartoe vrijheid bestond, zijn echter genoeg fijne verschillen
aangebracht. Zoo zitten de meeste ruiters voorover tot verlichting van de achterhand,
- hier en daar evenwel, waar een snel opdringen ongeoorloofd zijn zou, wordt het
lichaam wat naar achteren gebogen, en daarmee de typische gewichtshulp gegeven.
De weergave van deze rijkunstige fijnheid, bestemd voor de ruiters aan 's konings
hof, is tevens van aesthetische werking; door de kleine nuances in den stand der
bovenlijven gaat het rhythme van den gang in ons over. Ook wisselen soms kleine
tafereeltjes uit het stalleven met de barheid van het jachtbedrijf; we zien de paarden
onder de handen van den roskammer, of met het dekje gezadeld, vóórgebracht; met
een zekere verrassing en niet zonder voldoening gevoelt men zich dan van het
decorum bevrijd en in verkeer met de gewone menschelijkheid van het stalpersoneel.
De tegenwoordige beschouwer is gedwongen dicht langs de Assyrische reliefs
heen en weer te wandelen en komt daardoor vooral tot het genoegelijk opmerken
van bijzonderheden. Toch is ook hem de fijne rijkdom van het behouwen albast als
eerste indruk geworden en heeft hij de bekoring ondergaan van de aaneenrijïng der
tallooze mensch- en dierfiguren, vol van beloften voor zijn nog zwervenden blik.
Hij heeft daarbij de decoratieve binding bewonderd van dit veelvormig gegeven tot
den vlakken wandsier. Het is door de groote bescheidenheid van het relief en het
gelijkelijk overstrooien met rijke détails, ontleend aan den tooi van ruiters en paarden
(de laatste met het barbarentuig en getoiletteerde staart en manen), dat deze gelukkige
eenheid bereikt is.
Tot slot de opmerking, dat het Assyrisch relief voor een bevredigende werking in
de Oostersche koningszaal een levendig coloriet behoefde, waarvan overblijfselen
gevonden zijn; mij evenwel is het nooit mogen gelukken dit vervlogen leven te lichten
uit den teeren droom van het grijze albast en met de schrille realiteit der kleur te
bekleeden. Dit voorrecht blijve den onvervaarden archeoloog.
Het huispaard, dat den Assyriërs tot model gediend heeft, was een mooi dier,
zooiets als de voor ons al tamelijk mythische arabier. Het beantwoordde zeker aan
het kinderlijk ideaal van paardenschoonheid en verschilde hemelsbreed van het
jachtwild, dat veel kleiner was, plomper van bouw, en van een onvervalschten
ezelstaart voorzien. Dat valt op, omdat het Przewalski-paard in dit opzicht het midden
tusschen beiden houdt en
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dus moeilijk met het wilde paard der Assyriërs geïdentificeerd kan worden, zooals
geschiedt.
Wenden wij ons nu tot de Grieken. Men heeft de Helleensche kunst van ouds om
haar vrijheid geroemd, een uitspraak, die als alle gemeenplaatsen wel het meest
bewijs behoeft; aan het paard is dit aardig te leveren. Zijn verzet tegen den ruiter,
voorondersteld in alle rijkunst, maar door de Assyriërs zorgvuldig genegeerd, komt
namelijk bij de Grieken met groote vrijmoedigheid tot uitbeelding. Wie wel eens
acht geslagen heeft op de uitingen van het ondeskundige publiek bij hyppische feesten,
zal hebben opgemerkt, dat het niet zoozeer de voortreffelijke gehoorzaamheid, dan
wel dit verzet is van het rijpaard, waaraan de grootste bewondering geschonken
wordt. Het valt dan ook niet tegen te spreken, dat een onwillige steigering of een in
de hoogte geworpen kop hun eigen innerlijke en uiterlijke schoonheid hebben. De
Grieksche kunst echter is nog te gezond, en het gevoel van maat te groot, dan dat in
de afbeelding van de verhevenste plechtigheid aan den tempel van Pallas Athene,
dit verzet anders dan accessorisch, ter wille van de volledigheid en de afwisseling,
tot uiting zou komen; de meeste ruiters, vooral in de voorste gelederen, waar het
ongeduld al wat bekoeld is, rijden in fraaien handgalop naar het beste Grieksche
kunnen.

NAPOLEON DE ALPEN OVERTREKKEND. NAAR DE SCHILDERIJ VAN L. DAVID. MUSEUM VAN VERSAILLES.

(Naar teekening van den schrijver).

Tot welke dwaasheden de afwijking van het Assyrisch ideaal evenwel voeren zou,
is onder meer te zien aan de quadriga van Sol op het harnas van Augustus. Wie maar
eenigszins met fantasie begaafd is, merkt op, dat de buitenste paarden er zoo dadelijk
den brui van zullen geven, de remmende werking van hun verzettelijk gaan wordt
in aesthetischen zin nog maar juist door het algemeen lijnmouvement gered. Nog
erger maakte het David met zijn portret van Napoleon, de Alpen overtrekkend. Hier
is ‘le cheval fougeux’, dat Napoleon begeerde, van overwegend belang voor het
werk; het dier is echter zeer beslist van plan op het gepor van 's ruiters sporen niet
in te gaan, en het ‘doet 't’ dan ook niet.
De gevarieerde schoonheid der Grieksche paarden-gestalten op den Akropolis
wordt nog eens samengevat in den kop van het paard van Selene aan den Oostgevel.
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Deze volmaakte schepping is meer paard dan het paard zelve. Zooals bij sommige
portretten van Rembrandt de menschen, die er naar kijken, volgens de opmerking
van van der Valk, minder reëel lijken dan deze conterfeitsels, schijnt het levende
dier, dat men na eerste aanschouwing van het kunstwerk weer in de Londensche
straten ontmoet, maar een flauwe afspiegeling van het eigenlijke leven, waarvan men
zoo juist de schitterende openbaring gezien heeft. De nobele ingehoudenheid der
Grieken vindt bij dit werk in de ontbloote tandenrij der bovenkaak, - dit moeilijkste
aller details, dat steeds tot grijns de liefelijkste lach dreigt
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te vertrekken -, misschien het treffendste getuigenis. Nu de ooren ontbreken, gaat
onze aandacht in hoofdzaak naar dezen mond uit, waar Selene's wil zich aan het
gedspaard voelbaar maakte. Hoe kan men beter de mengeling van trots en
onderwerping, - zoo kenmerkend voor elk jong of edel dier, - in de uiterst gevoelige
lijnen der lippen uitdrukken, dan door den trots in de ongemoeide bovenlip, de
onderwerping in de gedweeë terugbuiging der onderlipcontour weer te geven? Wij
beseffen hoeveel sensitiviteit van het wezen, waarover wij zoo hartstochtelijk de
macht begeeren, in deze beide gevoelige lichaamsdeelen is geconcentreerd.

KOP VAN HET PAARD VAN SELENE. OOSTGEVEL VAN HET PARTHENON. BRITISH MUSEUM.

Het Grieksche paard was minder volkomen dan het Assyrische, maar even
temperamentvol; men moet het zich in de grootte van een polo-pony denken. De
meening, dat de Grieken het kleiner voorstelden dan het was, om voetgangers en
ruiters gelijke kophoogte te geven, kan ik niet deelen. Ten eerste zou deze afwijking
van het dagelijks geziene op tijdgenooten lachwekkend gewerkt hebben; ten tweede
hebben zij aan den decoratieven eisch voldaan, door het hoofd der ruiters te buigen,
ja, door algeheele verkleining van dezen (wat dan ook altijd nog beter is dan de
verhouding in omgekeerden zin te verstoren), maar wat vooral tegen deze meening
pleit, is, dat men bijv. op het monument van Erimokastro een paard met ruiter zonder
voetgangers afgebeeld ziet, waarbij de verhoudingen tusschen beiden volmaakt
dezelfde zijn.
Mèt de Grieksche kunst neemt ook het afbeelden van het lichte rijpaard een einde.
Wel vindt men het weer terug op een bepaald soort prenten van de 18de en 19de
eeuw, maar met de kunst om de schoonheid hebben deze gewoonlijk niet meer van
doen.
De Christelijke beschaving, die op de Grieksche volgde, doet haar invloed
onmiddellijk gelden op de voorstelling van het paard: dit kenteeken van aardsche
macht en luister hebben de middeleeuwsche kunstenaars niet in de eerste plaats
noodig bij hun werken, die Jezus, Maria en de Heiligen verheerlijken. Slechts
voorzoover de ridderschap op deze een rol speelt, zullen we daarom het paard in de
Christelijke kunst aantreffen.
Van de Grieksche ruiterij was het de voornaamste taak geweest, den verslagen
vijand te achtervolgen, en haar succes had dus vooral op de snelheid der paarden
berust. De middeleeuwsche ridder daarentegen vocht in den kamp van front tegen
front, waarbij de beste kansen waren voor den zwaarsten ruiter op het zwaarste paard.
Duidelijk komt dit kenmerk van het ruiterwezen dier tijden uit in de wijze, waarop
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het in de kunst weerspiegeld is: de met ijzer bezwaarde Brabander, onder den aan
gewicht verdubbelden ruiter wordt meest voorgesteld in een langzamen draf, waarbij
de hoog opgeheven voorpoot wel van den wil om vooruit te komen doet blijken,
maar ons tegelijkertijd aan de neerdrukkende werking van het zware pantser herinnert.
Wil de middeleeuwer het paard toch galoppeerende voorstellen, dan teekent hij de
achterpooten loodrecht op den
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grond geplant, het lichaam horizontaal gestrekt, en de voorpooten opgeheven. Dit
geeft niet onverdienstelijk een zelfden indruk weer, als wij van den ronden galop
van het boerenpaard krijgen.

RUITERSTANDBEELD VAN GATTAMELATA. DONATELLO. PADUA.

Waren de Middeleeuwers aldus in het kenschetsen van ros en ruiter gelukkig,
minder slaagden zij in sommige onderdeelen van het paardbeeld. Zij hebben zich
dikwijls niet geheel van menschelijke vormen los kunnen maken. Als menschenoogen
worden de oogen der paarden in één vlak liggend geteekend; een witte oogappel met
kleine iris, in menschelijke verdraaiïngen, ontsiert menigen paardekop, zelfs op
werken der vroege renaissance. Het houten paard van den draaimolen, en vele
diervoorstellingen in de hedendaagsche kerken van het platteland planten nog getrouw
deze tradities voort.
De neiging tot vermenschelijken strekt zich ook uit tot de voorstelling van het
gedrag der dieren. Men moet maar eens opletten, hoe het paard van St. Joris zich op
zij buigt, om te kijken of de draak wel goed doodgestoken wordt, of hoe de paarden
op de ‘Triomf van den Dood’ het afgrijzen
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GRAFMONUMENT VAN CAN GRANDE DELLA SCALA VERONA.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

241
hunner meesters bij het zien der lijken deelen! Ook van deze tekortkoming vindt men
nog sporen in latere tijden, en niet alleen op de voortbrengselen onzer fabrieken van
kerkelijke kunst. Leonardo da Vinci, Rubens, Delacroix, zondigden in dit opzicht,
zij 't ook meer uit slordigheid, dan uit dat gebrek aan zin voor natuurbeschouwing,
dat den scholastieken geest der middeleeuwen kenmerkt.
Om het onderwerp en de opvatting van het paard sluit zich hier de bespreking aan
van een werk, dat naar den tijd van zijn ontstaan en het technisch kunnen van zijn
maker reeds aan een volgend tijdperk behoort: het standbeeld van Gattamelata door
Donatello.
Rustig schrijdt de geweldige hengst van den krijgsoverste voorwaarts, in zijn
bronzen gestalte massa, kracht en fierheid, de eigenschappen van het ideale strijdros
der middeleeuwen, op het gelukkigst vereenigend. Sluit het beeld hierdoor bij den
riddertijd aan, in de opvatting van het geheel begint zich de weidschheid der
renaissance te openbaren. Wat ons al dadelijk opvalt, is, dat Gattamelata blootshoofds
is voorgesteld. De lust tot portretteeren moge den kunstenaar voor een deel daartoe
gebracht hebben. Dat hij zich dit afwijken van de werkelijkheid kon veroorloven
heeft een dieperen grond. Het is het feit, dat de renaissance het realisme der
middeleeuwen te boven is; niet Gattamelata, die zoo dadelijk aan het hoofd van zijn
troepen op zal trekken, maar de idee van den veldoverste, symbool van de macht der
wapenen, vindt in dit grootsche werk haar uitbeelding. Geheel in overeenstemming
daarmede voert de hand van den ruiter niet de speer, maar de maarschalkstaf, als
zinnebeeld van zijn waardigheid. Zij doet het met een gratie, die men niet na kan
laten op te merken.
Deze nieuwe opvatting van het ruiterstandbeeld hangt samen met de veranderde
beteekenis, die de krijger van hoogen rang voor het leger gekregen heeft. Zijn
persoonlijke bedrevenheid in den wapenhandel legt geen gewicht meer in de schaal;
het is het werk van zijn hoofd, dat bovenal gevraagd wordt. Vandaar de monsterende,
wijdschouwende blik, dien Donatello's Gattamelata uitzendt, en die zoo hemelsbreed
verschilt van de uitdagende brutaliteit, waarmee Can Grande della Scala, de
vechtridder, ons aanziet. De beeltenis, die wij van dezen reproduceeren, is één en
een kwart eeuw ouder.
(Slot volgt.)
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Nederlandsche klokkengieters in den vreemde,
door E.D.J. de Jongh jr.
(Slot).
De geheele XVIIe eeuw wordt op 't gebied van de klokkenkunst beheerscht door de
gebroeders F r a n ç o i s en P i e r r e H e m o n y , die zich vooral verdienstelijk hebben
gemaakt door de vele klokkenspellen, waarmede ze talrijke binnen- en buitenlandsche
plaatsen hebben voorzien, en die door hen tot groote volmaaktheid zijn opgevoerd.
Men is het er vrij wel over eens, dat de hoogte, waartoe zij deze kunst gebracht
hebben, bestaande in de zuiverheid van toon, het juiste en harmonieuse samenspel,
het melodieuse van den klank en hun meesterschap in het stemmen, na hen niet meer
is bereikt geworden. De grootste helft van alle in ons land aanwezige beiaards en
vele in het buitenland zijn van hen af komstig.

KLOK DOOR HEMONY GEGOTEN IN DE KERK TE BOVENCARSPEL.

Hoewel ze van oorsprong Lotharingers waren, kunnen we toch - daar F r a n ç o i s
nauwelijks 30 en P i e r r e 20 jaar oud was toen ze zich hier te lande vestigden en ze
tot hun dood toe hier zijn blijven wonen - er ons zonder tegenspraak op beroemen,
dat het Nederlandsche kunstwerken zijn, die ze voortgebracht hebben.
De deugdelijkheid van hun werken blijkt wel hieruit, dat ze nu, na 250 jaren, als
het ware nog even zuiver van toen en ongerept van klank zijn alsof ze pas uit de
handen der meesters waren voortgekomen, en dat de speeltonnen, de klavieren en
het verdere mechaniek, dat dient tot het automatisch zoowel als tot het met de hand
bespelen van de beiaards, nog steeds van zeer goede hoedanigheid zijn, tenzij ze aan
algeheele verwaarloozing zijn prijs gegeven.
Hun klokken zijn versierd met fraai-gemodelleerde rankenornamenten en
daartusschen allerliefste zittende, knielende en dansende kinder- en engelenfiguurtjes,
die spelen op trommelen, triangels en klokjes. De opschriften zijn bijna uitsluitend
in het Latijn en roepen op tot den lof des Allerhoogsten, als b.v.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

‘Laudate dominum in cimbalis benesonantibus,’ of ‘Benedicite angeli domini
domino, benedicite coeli domino.’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

243
Bij uitzondering zijn ze in het Hollandsch, als b.v. te Delft.
‘Zoo menigmael gij hoort den heldren klockeslagh
Gedenckt aandachtelijck aan uwen jongsten dach.’
Van een wijden van de klokken aan een of anderen heilige was, hoewel de
H e m o n y 's den Roomschen godsdienst beleden, in dezen tijd geen sprake meer,
ten zij het misschien een klok gold, die bestemd was voor een klooster.

ST. REMIGIUS GEGOTEN DOOR PETIT EN FRITSEN TE AARLE-RIXTEL.

Omstreeks 1640 vestigden de gebroeders H e m o n y zich te Zutfen, maar in 1657
verhuisde F r a n ç o i s naar Amsterdam, waar hij kort te voren tot stads-klokken- en
geschutgieter was aangesteld. Later - waarschijnlijk in 1664 - is P i e r r e hem
daarheen gevolgd. De eerste is in 1667, de laatste in 1680 gestorven.
Voortdurend kregen deze mannen bestellingen ook uit het buitenland, waar de
roem van hun kunstvaardigheid en kennis al spoedig was doorgedrongen. Een van
de omvangrijkste werken, dat hun van uit den vreemde werd opgedragen, was het
groote klokkenspel voor den belfort te Gent. Het bestaat (of moeten wij misschien
zeggen, het bestond?) uit 32 klokken, die gegoten werden uit de scherven van de
groote klok ‘Roelant,’ die bij een beleg van de stad door een kanonskogel was
vernield. Dit werk, dat door P i e r r e alleen was gemaakt, werd tot stand gebracht
in 1659 en '60.
Van uit Amsterdam leverde F r a n ç o i s speelwerken voor Brussel, Hasselt, Mainz,
Hamburg en Stockholm. Dit laatste, dat in 1666 vervaardigd was voor de St. Gertrudeof Duitsche kerk van Zweden's hoofdstad, bestond uit 28 klokken. In 1887 werd het
door brand vernield en het is streelend voor het nationaal gevoel, dat het weer een
Nederlandsche firma was, aan wie de vernieuwing werd opgedragen, n.l, aan P e t i t
en F r i t s e n , die 34 klokken, wegende 12230 K.G., in hun werkplaats te Aarle-Rixtel
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vervaardigden en naar Stockholm overbrachten. Het mechaniek voor automatisch
en handenspel is gemaakt door den onlangs overleden stads-klokkenmaker uit
Amsterdam, F.C. A d d i c k s .
Ook P i e r r e heeft, behalve Gent, nog verschillende Zuid-Nederlandschesteden
van beiaards of enkele klokken voorzien, o.a. Deest en Oostende en de kloosters te
Basserwelde en Tongerloo. Een voornaam werk was het klokkenspel voor den StRomboutstoren te Mechelen, dat in 1674 tot stand kwam. Daar hingen 17 klokken
uit verschillende tijden en van onderscheidene gieters en nu kreeg P i e r r e de opdracht
om daar 28 klokken bij te gieten en die alle tot één harmonisch geheel te maken.
Onze meester is daar schitterend in geslaagd;

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

244
hij heeft dit klokkenspel tot een der mooiste van België gemaakt, en daarom is het
zoo diep te bejammeren en te betreuren, dat dit magistrale werk den 29 Augustus
1914 door Duitsche granaten is vernield.

GIETVORMEN VOOR KLOKKEN IN DE WERKPLAATSEN DER FIRMA PETIT EN FRITSEN TE AARLE-RIXTEL.

Voorts goot hij voor het hertogelijk slot te Darmstadt en ook vervaardigde hij in
1669 de groote klok voor het stadhuis te Stirling in Schotland, met het opschrift ‘Sit
nomen Domini-benedictum.’
Het laatste werk van P i e r r e H e m o n y was een klokkenspel voor de
Benedictijner abdij te Eenaeme in de Zuidelijke Nederlanden, welk werk in November
1677 gereed kwam.
Een half jaar later trok hij zich uit de zaken terug.
Aan het hoofd van de gieterij kwam nu te staan M a m e r t u s F r e m y , een neef
van de H e m o n y ' s en behoorende tot een bekend en beroemd geslacht van
klokkengieters. Als jongen van 12 jaar in hun werkplaats gekomen, werd hij door
P i e r r e voor den besten werkman gehouden, dien hij ooit onderwezen had, maar
hem evenaren deed hij toch niet. Telgen uit het geslacht F r e m y werkten ook in de
XVIIIe eeuw voor Oost-friesland.
Een andere leerling van de H e m o n y 's, n.l. M e l c h i o r d e H a z e , maakte in
1676 een klokkenspel voor het Escuriaal te Aranjuez in Spanje, terwijl we overigens
in deze eeuw telkens gewag vinden gemaakt van klokken van Nederlandsch maaksel,
die door het buitenland werden betrokken.
Een mooi voorbeeld daarvan is het werk dat koning Frederik I van Pruisen, die,
zooals bekend is, een groot minnaar was van de Hollandsche kunst, aan den
befaamden Amsterdamschen klokkengieter J a n A l b e r t d e G r a v e opdroeg.
Dit bestond uit een klokkenspel van niet minder dan 37 klokken, dat oorspronkelijk
bestemd was voor den Munttoren van het Berlijnsche slot. Maar nadat dezen toren
het ongeluk getroffen had van ineen te storten, gaf de Koning den beiaard ten
geschenke aan de nieuwe Protestantsche kerk te Berlijn, die in 1703 was in gebruik
genomen. In verband met dit klokkenspel moest er ook een torenuurwerk zijn. Dit en waarschijnlijk ook de speelton en het verdere mechaniek voor het automatisch
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bespelen van den beiaard van noode - werd opgedragen aan W i l l e m S p r a e c k e l
(† 1705), sedert 2 Mei 1680 ‘klockenstelder en opsighter van de stadsuerwerken’ te
Haarlem en wonende aan het Korte Spaaine. Evenals zijn vader was deze man
bijzonder bedreven in zijn vak, waarvan de uurwerken, dan wel de speeltonnen en
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mechanieken, die hij voor den Domtoren te Utrecht, den Waagtoren te Alkmaar, den
Raadhuistoren te Leiden en den (in 1831 afgebroken) toren van de Jacobijnerkerk
te Leeuwarden maakte, kunnen getuigen. Van het werk, dat hij voor Berlijn
vervaardigde, staat geboekt, dat het ‘eine ewige Dauer verspricht,’ en van een maaksel
is, dat het ‘vor tausend andern Thurmuhren vorzüglich macht.’

WERKPLAATS VAN DEN KLOKKENGIETER HIJ DE FIRMA PETIT EN FRITSEN TE AARLE-RIXTEL.

J a n A l b e r t d e G r a v e goot in 1727 ook twee klokken voor de
Gymnasiaal-kerk te Osnabrück, terwijl hij in gemeenschap met K l a a s N o o r d e n ,
met wien hij veel samenwerkte, het klokkenspel voor de St. Pieterskerk te Leuven
vervaardigd heeft, welk kunstwerk in den laatsten oorlog ook al door de Duitschers
is verwoest.
Eindelijk hebben we nog te noemen den naam van J o h a n n e s N i c o l a a s
D e r c k uit Hoorn, die in 1738 het klokkenspel gemaakt heeft voor den thans
afgebranden toren van de Katharinakerk te Dantzig en die ook een dergelijk werk
vervaardigd heeft voor St. Petersburg.
De klokkengieters, die ons land na de gebroeders H e m o n y heeft opgeleverd, waren
niet in staat - althans wat de fabricatie van klokkenspellen betreft - dezen in
bedrevenheid in en kennis van hun vak te evenaren, en zoo zijn wij dan ook op dit
gebied, evenals in zoovele andere dingen, door het buitenland geheel overvleugeld
geworden. Zelfs zijn de 4 nieuwe beiaards, die in onze eeuw in ons land - het klassieke
land van de klokken en klokkenspellen! - geleverd zijn, n.l. te Lochem, Appingedam,
Eindhoven en Vlissingen, van buitenlandsch maaksel; het eerste is Fransch, de andere
drie zijn Engelsch fabrikaat.
Toch schijnt er in de kunst van klokkengieten ten onzent weer eenige opleving te
bespeuren te zijn. De firma P e t i t e n F r i t s e n had op de eerste jaarbeurs te Utrecht
een door haar vervaardigd klokkenspel, dat door deskundigen als zeer goed werk
werd geprezen. Geregeld worden door deze firma, die voor haar klokken het model
van den onovertroffen G e e r t v a n Wo u volgt en die reeds meer dan twee eeuwen
lang in ons land gevestigd is, klokken en ook klokkenspellen voor het binnen- en
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buitenland afgeleverd. Oók voor het buitenland: het aantal der sedert 1799 door haar
in den vreemde geplaatste voortbrengselen van haar kunst nadert reeds de 300!
Ook de firma A.H. v a n B e r g e n te Heiligerlee heeft een goeden naam op
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dit gebied. Talrijke klokken worden door haar vervaardigd, waarvan er ook vele naar
het buitenland gaan.
Er zijn dus wel eenige voorteekenen, die er op schijnen te wijzen, dat de edele,
nationale kunst van klokkengieten, die ten onzent zoovele eeuwen lang heeft gebloeid,
en in die jaren honderden van haar producten in het buitenland heeft geplaatst, weer
een tijdperk van verhoogden bloei tegemoet gaat.
Of deze kunst echter het hooge standpunt, dat zij eenmaal heeft ingenomen, weer
zal bereiken, is zeer te betwijfelen. Laat ons echter hopen, dat het zoover weer eens
komen moge, en dat Nederland nog eens zal toonen op dit gebied van kunst en bedrijf
zijn alouden nationalen roem te kunnen handhaven zonder dat het voor het buitenland
behoeft onder te doen.
K a m p e n , 1918.

Mijn leven
door Jan J. Zeldenthuis
Mijn leven is den tijd vertraagd,
't Gaat al zoo vreugd-bevreesd,
Dat 't 's avonds soms verwonderd vraagt:
Is het al dag geweest?
Wie zwervend gaat en mijmerend
't Verleden slechts herdenkt,
Leeft in de wereld, onbekend
Met wat tot vreugde wenkt.
Van einder- tot aan einderboog
En in den tijd vertraagd,
Gaat 't leven tot 't gestarnte omhoog,
Als 't naar den dag niet vraagt.
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De vlieger
door Jan Prins.
Zal mijn heftig hart bedaren,
nu de reis begint
om den hemel in te varen
en den wilden wind,
om in verten te verblijven
waar de vogel roeit,
waar de wolken langzaam drijven,
van het licht omvloeid?
Zal ten slotte ik op dien hoogen,
op dien steilen tocht,
de verlossing vinden mogen
die ik zoolang zocht,
zal ik voor het ongedachte,
voor het wonder staan
in de ruimten die ons wachten?
Kom, - de reis vangt aan.
Van het water opgestegen,
hoog over de ree,
zien wij al het land gelegen
en de wijde zee,
en de wolkenschaduw trekken
langs de lage kust,
en er veld na veld bedekken
met haar koelte en rust.
Uit het duistere geheven
der onpeilbaarheid
liggen, op hun witte reven,
de eilanden gespreid,
ieder in den ring geklonken
van het gave strand
waar de zeedrift, zonnedronken,
over bruist en brandt.
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En wij sturen, - en wij sturen
in de klare lucht,
aan den gang der eindige uren,
aan den tijd ontvlucht,
aan de verte ons toevertrouwend
waar ons hart om hijgt, wijder ziend en dieper schouwend
naar men hooger stijgt.
Wijder ziend en vaster wetend
naar men stiller leeft,
naar men, eigen leed vergetend,
eerlijker vergeeft, eerlijker zich weet te schikken
naar dien deelgenoot
onzer eenzaamste oogenblikken, den getrouwen dood.
Hoe eenvoudig, na dit even
hoog als hel festijn
der verbeelding, zal het leven,
zal de wereld zijn,
nu dit einderwijd gewemel ons heeft toebehoord....
In het licht, tegen den hemel,
gaat de vlieger voort.
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Het land van wind en water
(Noord-Holland benoorden het IJ).
Romantische geographie,
door P.H. Ritter jr.
XVIII.
Hoorn, de stad van weidsche ruimten en blinkend licht.
Gij dwaalt, mijn lezer, als ge meent dat de baaierd van onbestemde krachten die de
hemelen van Noord-Holland zijn, alleen maar een stroeve stugheid kan wekken in
de koppen der menschen, gedoemd te leven onder zijn geweld, of wel een reeks van
klagende verhalen ontlokken aan den sentimenteelen geograaph wiens bevende
aandacht zij bespelen zooals zij suizen door een Aeolusharp. Gij dwaalt, steeds
meegenomen door den vaart der tierige orkanen, wanneer ge waant, dat de
weidschheid van dit land zich in niet anders concretizeeren kan dan in onmetelijke
en onmeedoogend wijkende horizonten. - Wat overal geschiedt, geschiedt ook hier.
- Het wezen van een landschap spreekt zich uit, vloeiend en muzikaal, in de staag
aanvarende wolken, in de lichtschijnsels die spelen over struweel en wei, in
bewegende halmen en rimpelende wateren, maar het krijgt ook statuur in de stad, in
het bouwsel der menschen, die het ontastbaar kristal van het licht willen bewaren
binnen rijkbebeitelde omwandingen.Ik zocht in Noord-Holland de magistrale plaats, ik zocht een centrum van Statie,
dat aan de breedheid die al deze winderige wateren en landen overspant, de meest
volkomen beelding zou weten te geven, ik zocht een stad die hoofdstad kon heeten
van deze wereld van reusachtige hoeven met heur driehoekige daken, waar een heel
volk onder te slapen kan gaan. Ik zocht de monumentale synthese van het groen der
Zaansche huizen en het grijs der wateren en de stille kilheid der luchten die koel en
klaar als winterhemelen zijn, wanneer de wind een wijle zwijgt. Ik zocht de synthese
van het onmetelijk beweeg der ruimten en de verbeten strakheid der menschen, ik
zocht een hoofdstad die breed was en renaissancistisch en statig-revolutionair, zooals
van Walcheren Middelburg het eerbiedig oprijzen der traditie, door het
weelderig-teedere omspeeld, symboliseert. - Niets vond ik dan wat kleine, vreemde
stadjes, die onwezenlijk stonden te kijken in het rulle licht; Edam met zijn zwijgenden
toren aan den oever der glazene gracht, Alkmaar met zijn pronkende Waag aan de
ebbenhoutkleurige wateren, Enkhuizen, fleurig en sierlijk en vol van dartele weelde,
- maar het waren kleine bouwsels in de groote wereld, het was alles het bizondere,
het was het afzonderlijk stedeschoon, waarover de hemel als een dreigend,
onverwinnelijk gevaarte stond; de spheer, de ziel van het land zocht, tastte om de
oude, dikke torens heen, tintte de zeventiend' eeuwsche venstertjes onder de luifels
met den rijkdom van haar koelen schijn, maar de Ruimte had zich niet omlijnd, de
Ruimte had zich niet te ruste gelegd in een omsloten ruimte die haar essentie droeg.Toen kwam ik naar Hoorn en op den top van haar grooten toren zag ik de
ontzaglijke wijd uitliggende schalmei, waaraan de stad haar naam ontleenen moet.
Het was een overmoedig, een tartend zinnebeeld van wat hier werd bestaan. De
groote wind blaast zijn muziek door de trompet op den kop van den toren, de Wind
die hier gevangen is en tot slavernij gebracht. Want niet over de wereld en niet voor
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de bewoners der verre kunsten, om Hoorns zeeboezem heengerijd als haar
onderworpen kolonies, - niet voor zichzelf en met het genot der kastijding van allen
die krimpen onder zijn adem, maar alleen voor Hoorn mag hij hier schallen en
melodieeeren, voor
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Hoorn dat wijd zijn pleinen en straten heeft uitgebouwd, om hem te doen bekomen
van zijn begeerte, dat wijd zijn wateren om zich vindt heengespreid, overtogen door
de tintelende zilveren lichtglanzingen, die zijn zeespiegels van verre doen schitteren
door de hooge boomeprieelen die als een rij van luchtige tenten om zijn wallen zijn
opgericht.In het hart der stad staat het stroeve, zwarte beeld van Coen, weerbarstig in het
licht dat hem aan alle zijden omkaatst, - en om haar lendenen liggen de wateren die
de kleine schepen naar de Oceanen droegen om Hoorns wijdheid te meten aan de
wijdheid der wereld.Ik weet, dat alle couleuren in Hoorn bijdragen tot de pracht van haar gevelentooi,
maar toch verzeker ik U, dat haar hoofdtoon wit is, door de ruimten waar het licht
expansie heeft, waar het is uitgespannen over onmetelijke klinkervloeren, waar het
omvangen wordt door immer wijkende wanden, die het spel van zijn schijnselen met
gulheid omstaan.Hoorn is de wijde, blanke stad van het Noorden, Hoorn is de kristallizeering van
onmetelijke krachten die zoeken, zoeken naar een bestemming, naar een concreet
symbool.Hier namen de menschen de macht van de strevende, worstelende natuur in de
hand, hier leeft een stoutmoedig spel van gevelen, niet tersluiks en behoedzaam
bestaard om de hoeken van eenzaam neerliggende grachten, maar ruig en vermetel,
een opsteigeren en hemelbestormen van onstuimige heraldische figuren, en dan weer
op laag-gelijnde gevelen een voort zich rijen van komische en vroolijke gestalten,
bij welker aanschouwen elk dweepend genieten verdwijnt.-

XIX.
Aankomst.
‘Gij zult Uw menschelijke voorzieningen en uitspraken herroepen.’ Aldus luidt het
slotwoord van het slotkapittel der romantische geographie. - Wie meent dat hij
bemijmerde wonderen bereiken moet over te lang bestaarde kimmen, hij zal opeens
zijn oogen opslaan en het wonder om zich weten op een onvoorbereid moment. Hoe had ik mij laten meeslieren door toomelooze verbeeldingen, hoe had ik mij
bedronken aan het on-wezenlijke, om aan het einde van veel droomend reizen de
pracht te vinden, die ik moede zocht. Ik dacht mij een stad aan de uiterste kusten van
Noord-Holland waar de wind zich heeft leeggeraasd, vreemd en verwezen opgerezen
uit nevelen door zeeën gewiegd. Ik dacht mij een Veere van het Noorden, ik stelde
mij een ondergaan voor in het verijlde als besluit van een zoo roekeloos avontuur
als een door den orkaan verschalkte Ahasverus onderneemt.
Maar deze metropolis van het Noorden, deze wijde stad Hoorn, die geheel historie
is, ontdekte ik, tredend uit een nuchter stationsgebouw. Er was een voorplein, met
wel-onderhouden perken, zoo verbijsterend neutraal, dat ik mij, met het immer rijk
verwachten in mijn ziel, een schooljongen voelde, op een krampachtigverborgen
verliefdheid betrapt. Ik schaamde mij dat ik hier gekomen was voor droom en
mijmering en het viel mij in, dat men hier beter veevoeder zou gaan koopen of
belastingzaken controleeren. En zoo zat ik dan een mager biertje te genieten in een
krakende tuinstoel voor een duf hotel, en ik zinde hoe ik het mal figuur moest redden
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dat ik gemaakt had tegenover mij zelf, - toen mijn gelukkig woorden-arme hospes
zijn aandachtig luieren achter een horretje onderbrak, en, bij wijze van menu, een
platenalbum van zijn stad voorlegde aan den op curiositeiten belusten vreemdeling.
Er was niet te ontkomen aan toeristenpicht, er was geen andere houding dan
toeristen-houding, en ik ging met slenterende, lustelooze voeten ter stede in. Eerst
toog ik een wijde allee over, die zich Veemarkt
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noemde, en door een eindelooze rij van eenzame paaltjes werd bevolkt. Maar als ik
doorging bleek mij geleidelijk, dat hier een stad om mij heen kwam van ongewoon
grootsche allure. Welk eene wijdheid in die ver zich uitspreidende stede-ruimten,
waar de rijk-bevloerde vlakten uitliggen tusschen huizen-massaliteiten. Als ik de
Gedempte Turfhaven overschreed en het Dal langs met zijn rijk geblazoeneerde Oude
mannen- en vrouwenhuis, als ik de Nieuwstraat doorging, gedragen op voeten die
zich gevoelden als slijpten zij Parijsch plaveisel, werd deze stad mij een langzaam
zich openvouwende openbaring. Zoo wijd waren de straten, dat het beweeg der
menschen er klein in werd, en zoo nadrukkelijk leefde het statig verleden in de oude,
rijzige huizen, dat reeksen van stoomfietsen en automobielen die zich binnen de
ruime beddingen der pleinen tierend voortrepten, niet bij machte waren tot breken
van het historisch statuut. Als ik ga zoeken in de trezoren mijner herinnering om een
gelijkenis te vinden met deze koele Noorsche stad, dan zie ik alleen het Zweedsche
Gothenburg in mijn herdenken, als Hoorn, wit, licht en ruim, als Hoorn een wonder,
gevonden aan het einde van vele moeizame tochten.
Wat is het vreemde van dit Hoorn? - Dat het de statigheid heeft der hoofdsteden,
dat het de mogelijkheid heeft van aansluiting bij moderne leefwijzen, zonder iets
prijs te geven van zijn traditioneele cultuur. Hoorn is als Amsterdam, waar men kan
breken en knoeien en op de puinhopen der weelderige zeventiende-eeuwsche
hoekhuizen van zijn grachten, wier gevels guirlanden zijn, plomp kan gaan bouwen
in gewapend beton, maar dat toch nimmer zijn innerlijke schoonheid prijs geeft, en
zijn fierheid nog handhaaft met een verminkt gelaat. - Hoorn is een spel van
Ouvertures. Telkens openen zich nieuwe pleinen en nieuwe perspectieven, het is een
stad waarvan het hart openligt als een groote witte bloem, maar het is ook doorregen
en omgeven van nadenkendheid, zijn oude grachten om zijn breede midden gewonden,
of wel, zooals het water van het Nieuwland, opeens verschijnend diep en klaar
tusschen de blankheid zijner vlakten, zij hebben het wezen van oogen die veel staren
in onvertroebeld licht. - En daar, in Hoorn, heb ik het plotseling ondervonden, dat
de menschelijke ziel telkens weer uit gaat naar het onmetelijke en onbestemde, dat
zij, romantisch, zich verliest in de buien en stormen, die grimmig samengepakt den
reiziger wachten aan den Noordelijken oever van het Y, - maar dat zij, daarna, geneigd
is zich weder te concretizeeren, dat zij iets leent van het Eeuwige, en dat doet stollen
in het steen en marmer van haar stedenschoon.

XX.
Romantische visie der Horenaren.
Hoorn was de eerste plaats in Noord-Holland, waar ik uittrad uit mijn eenzaamheid.
- Ik was gewoon, weerbarstig te staren naar de strijdende, stroeve figuren, die ik met
wind en water zag kampen door de vensteren van mijn karos. Ik dacht dat men niet
sprak in het domein waar de wind alleen stem heeft, en waar ieder indachtig bezig
is met zijne reis naar vage horizonten. - Maar, mij bewegend door dit oord van
weidsche paleizen, waar de worstelende natuur haar rustplaats vond, werd ik geneigd
tot meer gemeenzaamheid, ik wilde weten, hoe men zich hield, of de voornaamheid
der stad zich ook betoonde in de borsten der menschen. - Wat mij reeds aanstonds
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trof, was, dat men zich niet verwonderde over mijn opgetogenheid. Men schold den
reiziger niet uit, die niet voor zaken kwam maar louter met bewonderende
bedoelingen. Men aanvaardde mijn belangstelling, men vond het natuurlijk dat ik
inlichting vroeg aan de bewoners
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zelf over den ouderdom en de architectuur hunner gebouwen.
Men geleidde mij rond, als gastheeren van aanzienlijke woningen een gast, die de
waardigheid van hun eigendom beseft. - Maar evenmin als men mij verstootte,
evenmin omgaf men zijne aanduidingen met babbelzucht. Geen zweem van reclame
of praatjesmakerij, - men trad mij te moet koel, en voornaam. Hier was de stroefheid
van het barsche volk getemperd tot koele welwillendheid, zooals de matelooze
wijdheid van het land tot harmonieuze monumentaliteit. En zoo schreed ik, begeleid
door den rustigen, en ingetogen dienst mijner bewondering, de vele geluwe vloeren
over, die Hoorn voor den bezoeker heeft uitgelegd als was er een duurzame feestelijke
plechtigheid. - Zoo schreed ik de Nieuwstraat door, waar de gemeenschap den bodem
met een reusachtige star heeft ingelegd, als teeken van huldiging aan de poorten van
zijn rijk-geornamenteerd Raadhuis. Zoo schreed ik over het Kerkplein, met zijn
groote kerk waar de massieve toren zich boven een geopende hal verheft, en waar
het kleine kostbare Sint Jansgasthuis tusschen een reeks van opgaande gevelen
verrijst. En toen, opeens, daar opende zich het Plein van Hoorn voor mijn verrast
gezicht, het plein, dat zich ‘roode steen’ noemt, maar dat door een zeldzame, machtige
witheid overweldigt, het Plein, waar de reusachtige steenen leeuwen steigeren langs
den witten gevel van het West-Friesch Muzeum, dat zich gesloten houdt door een
zoo sierlijk geornamenteerd hekwerk, dat men wel meent hier het Paleis van een
Landvorst te aanschouwen. - Aan alle zijden verbaasden mij nieuwe wonderen van
architectuur. Daar rees de waag, met hare grijze façade, met hare regelmatige luifels,
met haar ontzaglijken heraldischen éénhoorn als embleem, een eenhoorn die kon
wedijveren met de leeuwen aan de overzijde in levenskracht en strafheid en
domineerend bedoelen. Er was hier evenwicht van rijkdom en rust. De gevelen
konden zich hier breede bewegelijkheden vermeten, omdat er ruimte was en breedheid
van dimensie, het bleef geen teeder spel, de architectuur kon zich hier grandioze, en
zelf bewuste uitleving veroorloven. En in het midden van het Plein tusschen de
Grootheid der gebouwen en in de blinkende witheid van het licht, daar rees het stroeve
zwarte beeld van Coen, met het ‘Dispereert nimmer’ aan zijn voeten als een machtig
bevel.

De liefde in Hoorn.
XXI.
Toen ik verzadigd was van kijken, stond ik even verzonken in mij zelf. - Mijn
aandacht was een wijle ontspannen en het leven der stad dat mij ontweken scheen
toen ik werd overmand door al die bonkige bouwgeslotenheden, deed zijne rechten
gelden. - Wat, was ik een perkamenten peinzer geworden op mijn bevooroordeelde
tochten naar de oorden der historie? - Was mijn romantisch reizen niet al te zeer
geweest een jacht naar verstorvenheid! - Had niet een voorliefde voor mummies de
ziel verdord van mij, geographischen bricabracomaan. - Men kan zijn moderne onrust
stillen door de lafenis van oude steden, maar men mag zijn levend gemoed niet
omsluieren met de begeerte naar verstorvenheid. Hoor! hier in Hoorn was tierig
leven, er klonk viool-muziek over het statige plein, en onder den avondhemel, waarin
een kleine, groene ster was aangestoken, was dartel gelach, en streelende stemmen
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klonken klein tegen de wanden der huizingen. Er was ontastbare verliefdheid in de
zomerlucht, en er woeien luwe winden door mijn schaarsche haren, en over mijn
schedel waarbinnen herinneringen ontloken.Ik weet volstrekt niet of er veel horenen opgroeien langs de ooren der Horenaars,
maar wel weet ik dat de echtelijke trouw
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er de jonge liefde niet belet. - Want als uit een groote bijenkorf zweven vroolijke
matrozen aan van de massieve kazerne aan de uiterste kusten der stad, en de
Hoornsche meisjes verschijnen om argelooze hoekjes en dandineeren naar de roode
steen, die blank als de onschuld uitlicht in de witte schemering. Er komen donkere
groepen op het wijde plein, en uit de groepen gaan zich de paren loswinden, en
uitzwieren door de groote en kleinere straten, waar de dageschijn nog lang nauwlettend
toeft. En dan, als de duisternis der wallen alleen omglansd wordt door de lichtende
spiegels der zee, dan ziet men een reeks van gepaarde figuren als een heimelijke
optocht zich bewegen langs de wallen, die met heur groeisel de leeggeloopen stad
omringen als een gordel van fluweel..
Ziet ze daar gaan, de jonge verliefden, een bewegend symbool van natuurkracht,
dat nimmer te vermoeid wordt zich te herhalen, ziet ze daar gaan, de handen geklemd
tot een gemeenschappelijke vuist, die het noodlot tart, de handen ineen, want alle
verliefden weten wel, dat niet het oog, maar de hand de sleutel is van hartstochten
en gedachten. Ons oog ziet naar den hemel, ons oog puurt de bewustheid uit het
weefsel van neergeschreven woorden. Maar in onze hand, die argeloos is en zelden
door wil gericht, spreekt zich het wezenlijke uit van de persoon. Het oog kan zich
befloersen, het heeft zijne wijking voor uw blik, het heeft zijn verschot van kleuren,
het heeft zijn spitsvondige misleidingen. Maar de hand faalt nimmer om U te doen
kennen Uwen medemensch. En dit weten de minnaars wel als zij de handen der
liefsten vermeesteren, dit weten de liefsten wel wanneer zij de handen gereed leggen
als lokkende kleine vogelen in het warme nest heurer schoot!
Maar wat sta ik te mijmeren en beschouwen en U op te houden met mijn
philosophieën, ik geograaph, wiens tijd voorbij is, ondanks het hoonend onderschrift
van het beeld van Coen, dat roerloos aan mijn zijde rijst. Laat mij niet desespereeren
op den oever der onregelmatige gepeinzen en U nog iets verhalen van de oude
bouwschatten van Hoorn, die nog niet zijn uitgeput!

XXII.
Het Sint Jansgasthuis.
Om het fijn geörneerde hoofd van dit oude gebouwtje, dat als een kostbare doos te
midden van Hoorn staat, hebben heel wat bedreigingen gewoed. Het Spook van de
Afbraak, en het veel gevaarlijker spook der Restauratie hadden het op dit monument
van stemmiger weelde dan waaraan Hoorn gewoon is, gemunt. Het is behouden
gebleven, in zijn ouden staat, en wij hebben het lief met een teederder, weemoediger
genegenheid dan waarmee wij de stoerder bouwstukken van groot Hoorn bezien.
Dit kleine gebouw heeft de nadenkendheid, die in de kleine grachten van Hoorn
toeft. Dit is een bouwstuk van aandacht, meer dan van opulentie. De genialiteit van
den bouwmeester heeft zich hier naar binnen gekeerd. Zaagt ge immer delicater sier
bereikt door eene wonderlijk-oorspronkelijke combinatie van materialen? Zaagt ge
immer op déze wijze het stoerdere, de zandsteen gebezigd tot ornamentatie en het
teerdere, de baksteen, tot fond? De deur en de vensters gelijkstraats, die niet in de
as van het gebouw geplaatst zijn, hebben eenvoudige zandsteenen omlijstingen, de
beide vensters van de eerste verdieping zijn door frontons bekroond. En tusschen
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deze beide vensters is een nis, geflankeerd door Korinthische pilasters, bekroond
door een fronton, een nis, waarin zich het kleine beeldje van den schutsvader Sint-Jan
vertoont. En daaronder, alsof het aan kinderen werd verteld, de woorden ‘Dit is Sint
Jans Gasthuis.’ Het gebouwtje is overal merkwaardig en sierlijk gedétailleerd. Zie
de gehakte koppetjes in de beide medaillons naast de vensters der bovenverdieping,
zie de golving der gevelfiguren langs
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de trappen van den gevel. Het is alles vol zorg, vol van de liefdevolle aandacht, die
over de wijde straten scheen uitgewaaid, maar die zich hier in een moment van
plotselinge bezorgdheid weer heeft bezonnen.

XXXIII.
Andere Gebouwen, Torens, Havens en Grachten.
Ik zou vele vellen voor U kunnen uitschrijven over den rijkdom van Hoorn's
architectuur. In het Raadhuis, het weelderige, rijk met voluten, pinakels en allerlei
ornamenteering versierd, vindt ge de schilderachtige mengeling van bouwsteen- en
baksteen, die ook het Sint Jan's Gasthuis zulk een wonder doet zijn van Schoonheid,
terug. En dan hebt ge Hoorns kerken, zijn Sint Maria of Noorderkerk, grootendeels
uit gebakken steen, met enkele blokjes van gehouwen steen afgewisseld, met zijn
Laat-Gothisch portiek en zijn Sint Anthonis- of Oosterkerk, met hare statige façade
aan de Oosterstraat, een eigenaardige mengeling van oudere en nieuwere architectuur.
Maar Hoorn zou geen Noord-Hollandsche stad zijn, als het zijn ronde vestingtorens
niet had, en hoewel de tijden veel van de oude omwalling hebben te niet gedaan, de
dikke hoofdtoren, die als een broeder van den Enkhuizer Drommedaris kan gelden,
rijst stroef en onverzettelijk aan de zeezijde der stad omhoog, een log gevaarte, maar
met een oolijk, klein speeltorentje, dat tusschen zijn als zwaar tentdoek geplooide
donkere dak opschiet en argeloos te kijken staat over de wije zee en over de daken
der oude huizen die om den toren zijn heengerijd.
Hoorn wordt omringd door vele kleine grachten en wateren. Hier is de kern der
stad het opene, het wijde, het grootsche, maar de omgording is een krans van stille,
droomende grachten met oude gevelen. Merkwaardige gevelen, vol historische
herinnering, de Spaansche tijd vertelt voortdurend haar geschiedenis langs de wanden
der huizen. Drie gevels aan de Slapershaven zijn met voorstellingen versierd, die
aan den beroemden Zuiderzeeslag doen herinneren. Zij vormen tezaam één huis, dat
twee gesneden houten consoles heeft en in de borstwering daarboven twee
leeuwenkoppen en twee beelden van Fortuna. Daartusschen - als vlak relief - eene
voorstelling van den slag op de Zuiderzee, met er onder een gedicht over den zeeslag
van Bossu
‘Tot eer van haer geslagt, tot lof van dese daed
die klampen hem aen boordt, die weten noch wel raed,
hier is een horens kop daer gaet het op een vechten,
daer siet men 't eene schip vast aen het ander hechten,
daer siet men rechte liefde, daer doet men onderstant,
daer vecht men sonder gelt voort lieve vaderlant.’

XXIV.
Terugtocht uit het land van wind en water.
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O dooler, met Uw ephemeer bestaan, wat is Uw reizen anders dan een zoeken en
wijken van de landen van Uw eigen ziel? Wat is het anders dan een telkens ontdekken
van nieuwe gestalten Uwer verbeelding in de vele steden en landschappen, dan een
hervinden van Uw kinderoog, dat na het bestaren der paradijzen, die voor den tot
onbewustheid gelouterde worden open getooverd, zich ijlings bedekt ziet met de
brilleglazen van het concreet aanschouwen der dingen? Uw leven is als een bloem,
die in de kinderlijk opgetogen morgenuren zich voor de pracht der argelooze wereld
openvouwt, maar in den laten schemer als alles dichtbij komt en zijn schaduw betoont,
haar bladeren sluit en haar onbewustheid verbergt.
Wat ging er voor ons open in dit land van wind en water benoorden het IJ? Wij
wer-
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den er waarlijk tot kinderen herboren, want er ging iets open van het
magistraal-oneindige, waar het kleine, glundere en glinsterende, beducht tegenover
stond. De wind vergeet hiet zijn luwe streeling, en in Uw ooren draagt ge nog de
snerpende giering die hij stuwt door de hoogere luchten, de trilling, waarmee hij de
dingen doorsiddert, als hij hun toppen bespuit.
Maar als hij uitgeraasd is, als hij zijn groote zeegeruizen heeft gesleept door onze
herinnering, totdat er een vreemde wijde stilte, die aan het uiterst geluid nabij is,
onzen napeinzenden geest vervult, - dan rankt het kleine en bekoorlijke, dan rankt
een stadje met roerlooze torens, een scheepje, deinend op de ribbelige plassen, veel
kleine huizen en molens en bewegelijke figuren, dan rankt heel het eigen Holland,
dat te midden der groote deiningen, de deiningen der wateren en der hemelen en de
deiningen der tijden zijn kostbare schatten van schuchter leven bewaart, dan rankt
de kleinheid en properheid van het land, dat frisch en argeloos en helder is als de
liedjes die wij er over zongen op school, dan rankt heel ons gemoedelijke en met
goedheid beminde Holland aan den oever van ons herdenken!

Aanteekeningen.
Hoorn. De plek, waarop Hoorn gebouwd is, was eertijds een moeras vol
poelen, een bijna niet te bereiken en te bewonen oord. Tusschen al die
poelen en moerassen door liep een water, de Gouw geheeten. Dat water
vormde de verbinding van het platteland met de zee. Bij de Havensteeg
moet een sluis geweest zijn, waardoor verbinding ontstond met een kil,
die in zee uitkwam. Die kil liep door de buitendijks gelegen moerassige
landen, en vormde daar een natuurlijke haven. Deze situatie was gunstig
voor het ontstaan eener nederzetting, van waaruit gemakkelijk
handelsbetrekkingen konden worden aange knoopt. De bewoners der
welvarende dorpen konden hier in verbinding komen met hen die overzee
kwamen.
Tegenwoordig bezit Hoorn geene verbinding te water meer naar binnen.
Als jaar van stichting der stad wordt 1316 opgegeven, maar reeds voor
dien tijd schijnt er een begin der stad te zijn geweest. In 1426 versterkte
men de stad door een aarden wal. De veertiende en vijftiende eeuw
kenmerkten zich voor Hoorn door den kloosterbouw, waarvan nog maar
weinig over is. Hoorn was in dien tijd reeds een bloeiende plaats, niet
alleen landbouw en veeteelt maar ook zeevaart, visscherij en groothandel
droegen veel bij tot de welvaart van de stad. Als lid van het Hanze-verbond
nam de stad een werkzaam aandeel in den graanhandel. Ook de
lakenweverij was voor Hoorn een bloeiende tak van nijverheid. Maar na
het begin der 16e eeuw ging deze geheel verloopen. Handel en visscherij
bleven echter steeds vooruitgaan, en de stad nam, ondanks de vele
verwikkelingen, waarin zij betrokken was, gestadig in bloei toe, zoodat
de stad vergroot werd en de omwalling moest worden uitgezet. In 1572
koos Hoorn de zijde der Hervorming. Veel van de oude kloosters werden
voor nieuwe doeleinden gebruikt, maar er komt ook een periode van nieuwe
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architectuur. Het Sint Jans-Gasthuis - een der oudste Renaissance-type dagteekent van 1563, dus nog vóór den overgang tot de Reformatie. Het
einde der 16e eeuw en het begin der 17e eeuw waren voor Hoorn een tijd
van rijkdom, van opbouwende kracht, van groote kunstzinnigheid. Daarna
komt echter op bouwkundig gebied een tijd van rust. Hoorn speelt naar
buiten een groote rol in deze rumoerige tijden tot eindelijk door allerlei
omstandigheden een verandering is waar te nemen. De bouwwerken,
ontstaan in de 18e eeuw, de versieringen, daaraan aangebracht, alles
vertoont een zwakker geest dan die der vroegere jaren. Maar de 18e
eeuwsche architectuur in Hoorn - waarvan veel over is - draagt zeer veel
mooie kenteekenen, navolging van de proportie-stelsels, die bij de
klassieken hun oorsprong vonden.
Het Sint Jans-Gasthuis (tegenover de Groote Kerk) dient thans voor
militaire doeleinden. Voordat dit gebouw hier gezet is, schijnt er reeds een
gasthuis geweest te zijn, dat Sint Jansgasthuis heette. In 1531 werd er een
nieuw gasthuis gemaakt in de Kerksteeg. In 1563 is op de plaats van het
oude gasthuis het gebouw gezet, dat er thans nog staat. In 1760 werd het
aanmerkelijk vernieuwd.
Het werd in 1841 als gasthuis opgeheven, doch eerst in 1860 verkreeg het
een nieuwe bestemmlng, het werd sindsdien gebezigd als kledingmagazijn
voor de militairen. Het is in hoofdzaak gebleven zooals het was. In 1872
doorleefde het een kritiek oogenblik, toen een ministerieel schrijven
inkwam, met een voorstel tot afstand van het voormalig Sint Jans Gasthuis,
teneinde dat tot een vereenigd post- en telegraafkantoor te herbouwen.
Het voorstel is verworpen, het gebouw bleef kledingmagazijn. Eenige
jaren geleden moest er een stuk van den gevel hersteld worden.
Men heeft er toen een gedeelte ingemetseld met een steensoort, die in het
geheel niet bij den ouden gevel behoort. Gelukkig is dit aanstonds
stopgezet.
Gegevens over Hoorn. Een recente beschrijving van Hoorn, waaraan in
hoofdzaak ook de hier vermelde gegevens zijn ontleend, geeft de Heer
J.C. Kerkmeyer in zijne ‘Beschrijving van Hoorn’, die voorkomt in de
Tweede Serie, 9e jaargang (1916) van het Bulletin van den Nederlandschen
Oudheidkundigen Bond. (Uitgever S.C. van Doesburgh, Leiden). Zie pag.
131 e.v. De beschrijving is vrij uitvoerig zoowel historisch als aesthetisch,
nauwkeurig gedocumenteerd, en met goede illustraties voorzien.
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Een vrouw als zij,
door Elisabeth Zernike.
IX.
De regen viel bij stroomen neer. Door het open raam kwam een kille lucht, als van
een laten herfstdag.
‘God Tom, doe het raam toch dicht, de kou slaat me op mijn lijf.’ - Met een slag
liet hij het raam vallen en zong tusschen zijn tanden: de regen, de regen, die regent
iederen dag. - Stans lachte schamper. ‘Wat je toch aan dat onwijze liedje vindt - ik
laat je nooit meer naar den schouwburg gaan.’
Maar Tom was onverstoorbaar. Hij draaide eens rond op zijn hakken en drukte
zijn gezicht tegen de ruit. Je zult het niet lang meer te zeggen hebben, dacht hij, waar
ik heen ga. Ik poets hem, o zoo. Hij wist immers, dat de brief van moeder gekomen
was, gisteren met de middagpost. En vader had er met Stans over geconfereerd, op
vaders kamer, zitting met gesloten deuren. En 's avonds zouden die twee naar de
schouwburg; 's morgens had Stans nog getelefoneerd om plaatsen. Maar jawel, - ze
had ineens geen zin, door dien brief natuurlijk - lekker, - en hij mocht mee in haar
plaats. Driekoningenavond, een fijn stuk. De regen, de regen, begon hij weer, maar
bedacht zich, en liep de kamer uit.
Zoodra hij weg was, belde ze. Rika kwam binnen.
‘Rika, leg eens gauw de haard aan op mijn kamer.’
‘De haard?’
‘Ja - en vlug.’ De meid verdween brommend.
Maar even later zat Stans op het lage haardbankje en keek naar de hooge vlammen
van het houtvuur en naar de spitse punten van haar lakschoentjes. - Zie zoo - zei ze
half luid, dit is tenminste één goed ding. - Nu kon ze ook weer denken, aan
gisteravond, en überhaupt, aan wat haar te doen stond. Waarachtig, 't was haar, of
ze het al lang had voelen aankomen, dat gedonder. Die jongen op zich zelf, dat was
nog niets - hoewel. - Ze beet op haar lippen en kneep haar oogen dicht. - Zie je, ze
had er zich nooit in moeten begeven. Gerard trouwen, goed, best, maar de jongen
uit huis. Desnoods had hij eerst een tijdje kunnen blijven, een paar maanden, voor
het oog van de wereld, daarna had hij naar Lucie kunnen gaan, of, nog beter, naar
een kostschool. Nu vertegenwoordigde hij Lucie in dit huis, - háár huis - bij Gerard.
Wie weet, praatten ze niet dikwijls over die vrouw als ze samen waren. Samen hadden
ze hun liefhebberijen, hun stoommachinetjes en electrische batterijtjes, en al die
onzin. Ze hadden hun werkplaats op zolder - de kinderkamer noemde zij het. Een
kast vol gereedschap stond er, en een tafel met een bankschroef en, nou ja, allerhande
rommel. Ze konden er uren werken. God, was dat een toestand? Niet dat zij zich
verveelde - ze had óók haar liefhebberijen. Maar ze smoesden achter haar rug - over
die vrouw. Ze had op haar qui-vive moeten zijn, dadelijk al. Maar hoe kon ze denken,
dat die goeie Lucie haar nog in den weg zou staan? Ze had altijd geweten met welk
soort vrouwen ze op moest passen - tenminste, dat verbeeldde ze zich. Voor het soort
van Lucie had ze nooit een hand omgedraaid. En nou kreeg ze het geleuter aan haar
hoofd. Liever zijn voor Tom, een goeie moeder, meer op hem letten - jawel, daar
had ze zeker tijd voor. En anders? Er zit niets anders op, zei Gerard. Je weet, ik wil
hem niet weg doen, en - en dat is toch ook niet noodig, als jij maar... Natuurlijk, alles
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kwam op haar neer, mooie grappen. Henri had het ook gezegd gisteravond: geef nou
niet toe. Stel hem eenvoudig je eisch: de jongen de deur uit. En doet Gerard het niet,
dan - dan - Hij had geglimlacht en haar aangekeken - Nou, wat dan, waar denk je
aan? - Aan iets waarvan ik houd, ik kan het je niet zeggen, maar ik houd er dol van.
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‘Zeg het toch maar, zacht, in mijn oor.’ Hij lachte. ‘Ben je niet bang, dat ik je zal
bijten?’ en ze zag zijn witte tanden in zijn donkeren mond. ‘Wel nee, dat waag je
niet.’ Ze boog naar hem over. Hij pakte haar hoofd en fluisterde: ‘Ik houd van het
avontuur, van het mooie, gevaarlijke avontuur.’ En ze dacht, dat hij haar kussen zou.
Ze verlangde het. Waartoe hield hij anders haar hoofd tusschen zijn handen? - Neen,
hij liet weer los. Natuurlijk was ze ook meteen van hem terug geschoven en voor
den spiegel schikte ze haar kapsel terecht. En onderhand zei ze zich zelf, dat ze zich
moest inhouden. God, niet zoo blozen - koel zijn, de dingen beheerschen. Maar haar
hart klopte zwaar in haar borst. - Ze zuchtte. Jawel, beheerschen. Henri gaf geen
gemakkelijk spel. Zonder twijfel maakte hij avances - toch was ze nog niet heelemaal
zeker van hem. Hij liet zich niet vangen, hij was zoo glad als een aal. - Ze rekte zich
uit en lachte. God, hij was nog eens de moeite. Aan Gerard had ze gezegd: hij is een
melkmuil, bij jou vergeleken. O jé - maar Gerard geloofde het, die goeierd. Het kon
haar toch waarachtig spijten om hem als er - als er nog eens iets van komen moest
met Henri. Ze was er niet zoo één, die maar dadelijk met een ander weg liep. En ze
mocht Gerard graag. Ja, prevelde ze, hij is altijd goed voor me geweest, die lobbes.
Zie je, en ze hief haar wijsvinger op, zie je, ik zal niet eigenlijk van jou wegloopen,
als het er eens van komt, maar van wat hier nog rondwaart van Lucie, in dit huis, en
in jullie zelf, in jou en Tom. Een vrouw moet veel verdragen, had Henri zoo luchtigjes
gezegd, maar haar voorgangster gedeeltelijk nog moeten dulden, dát gaat wat ver.
Ze had een beetje overdreven natuurlijk. ‘Mijn toestand hier wordt onhoudbaar. Ik
voel hoe Gerard terug trekt - o, heel langzaam, maar tóch - naar zijn vorige vrouw.
Op oud ijs vriest het licht.’ Maar toen had hij zoo gniepig gelachen en geantwoord:
‘Ik dacht dat jij wel zoo doortastend zou zijn geweest al het oude ijs weg te hakken.’
Hij kon praten als een tooneelspeler soms, langzaam en sterk geaccentueerd. ‘En
zeg, waarom heeft hij ooit die vorige vrouw getrouwd? Is ze mooi?’ Ze haalde haar
schouders op. ‘Waarom? Ik kan het je niet zeggen; in een of ander dwaas élan. En
dan: zij zal gewild hebben.’ Hij glimlachte fijntjes. ‘All right, maar mooi is ze toch
wel?’ ‘Was ze misschien, vroeger. God, je weet hoe dat gaat met zulke vrouwen, als
ze fatsoenlijk worden.’ Hij knikte toestemmend, maar zijn glimlach had haar vaag
gehinderd.
Ze wierp wat hout op het vuur. Nee, ze voelde zich nog niet zoo heelemaal zeker
van Henri. Wat zou Gerard doen, als zij weg liep? Teruggaan naar Lucie, misschien.
- Ze huiverde even. Ba, dat onbehaaglijke gevoel, als ze aan die vrouw dacht. Alsof
zij per slot moest wijken. Even kwam er een milde, droevige uitdrukking in haar
harde oogen en ze dacht: een vrouw maakt toch wat door in haar leven, een vrouw
als Lucie, en als ik. Ieders tijd komt - ook om te overwinnen - te duivel. - Maar toen
gooide ze haar hoofd achterover. Nou ja, ik zal wel - en verwarde zich weer in haar
gedachten. Wat wilde ze zeggen - ik zal wel? - Enfin. Morgen kwam Henri
theedrinken, morgen stelde ze hem voor aan Gerard. Ze richtte zich op en balde haar
vuisten. - Dan kwam het er dus op aan zich goed te houden.
Een week was voorbijgegaan, met regenvlagen en plotseling stralende zon uit helderen
hemel. De paden in Lucie's tuin stonden soms blank, maar als de grauwe wolken
scheurden, trok ze gauw haar klompen aan, en ging de groote kristallen druppels uit
de bloemkelken schudden. Dat vond ze zoo'n aardig werk. Het koele water spatte op
haar handen en ze snoof de eerste vochtige herfstgeur op. Gerrit Hamers zou zich
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ook juist weer buiten wagen, als zij rondliep door de plassen en de plompe, zeilende
wolken tartte. Zoo snel als de wind woei, zoo snel leken
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haar de uren te gaan. - En ze wachtte op den beslissenden brief van Gerard. Maar
veel dingen kwamen er, die haar dit telkens deden vergeten. Ze had haar werk, zooals
anders, en toch voelde ze zich veel meer in actie. Dikwijls sprong ze op en liep heen
en weer door haar huis, als verwachtte ze bezoek, en moest veel, heel veel nog doen
vóór de gasten kwamen. De gasten! - Het verwonderde haar niet, dat Leentje Baks
haar kwam bezoeken, dien eersten Zondagmiddag, nadat ze samen hadden zitten
praten op de bank voor den winkel. Ze bleven nu in huis, en keken naar de aldoor
wisselende lucht. - Mijn man past op kleine Henk - had Leentje gezegd, en toen
glimlachte ze uit niet te verbergen, blijen trots. Lucie keek haar aan en begreep veel
dingen, die nog onuitgespreken waren gebleven.
‘Heerlijk, dus u hoeft niet dadelijk weer weg, u blijft een kopje thee drinken,’ zei
ze en haar stem klonk heel hartelijk.
‘Ja graag; zal ik - zal ik op de rechtbank gaan zitten, in het hoekje bij die kussens?’
‘Natuurlijk, dat hoekje heeft als 't ware op je gewacht; - o, ik mag wel Leentje
zeggen, hè? toe, noem mij dan Lucie.’ - Ze lachten, als kinderen, en als kinderen
hadden ze behoefte elkaar even aan te raken, om hun vriendschap te bezegelen.
‘Kijk, maak het je nu gemakkelijk, met je beenen recht-uit langs het raam.’ Ze
schoof haar arm onder Leentje's enkels. ‘Alsjeblieft.’ En Leentje, toen Lucie nog
gebukt stond naast haar, raakte heel even haar hoofd aan. ‘Wat heb je toch een mooi
haar, zoo golvend en springerig.’ Lucie knikte. ‘Ik houd ook veel van blond, alleen
niet dat opzichtige gele,’ en ze dacht aan Stans. ‘Zeg, hoe oud ben jij eigenlijk?’
‘Vier en twintig, en jij?’
‘O wat jong nog, ik heb altijd wel gedacht dat ik je moeder kon wezen.’
‘Mijn moeder,’ zei Leentje, ‘die is gestorven vlak voor mijn trouwen. Ze was een
heele lieve, goede vreouw. Ik heb het gevoel dat daardoor - doordat we haar misten,
niet alles ging zooals het wel moest tusschen mij en Bak.’ Lucie stond heel stil tegen
de rechtbank geleund, en tuurde den tuin in. Ze wist ineens hoe ze moest doen om
te maken dat Leentje verder zou praten.
‘Zie je, door moeder liet hij zich nog eens gezeggen; of eigenlijk: zeggen deed ze
nooit veel, maar ze kon hem zoo aankijken, zoo lief en - en - je moest dan wel, als
je kwaad was geweest, weer goed worden.’
‘Ja, dat kunnen sommige menschen zoo, ouwe menschen meest, die zelf verdriet
hebben gehad.’
‘Ja - mijn vader leeft nog; hij kon het nooit erg goed met Henk vinden. Vroeger
zei hij hem soms ineens de waarheid.’
‘Bij mannen gaat het dikwijls hard tegen hard.’
‘Ja-’
Zoo praatte ze, elkaar voorzichtig aanvullend, en toch als ieder voor zich zelf. Het
deed hun beiden goed. Op 't laatst zei Lucie als terloops, tusschen een paar slokjes
thee door: ‘Je mag niet wegloopen van je man, je mag er niet eens over denken, hoor
je. Anders word ik kwaad op je. Want ik geloof dat hij eigenlijk een beste kerel is.
Je moet natuurlijk niet aldoor op zijn fouten zitten te letten. Je moet net doen of hij
geen fouten heeft. Ik zelf ben nu wel van mijn man gescheiden, maar God, dat is
allemaal zoo heel anders; daar zit zoo veel geknoei achter. Natuurlijk denken de
menschen hier, dat ze er alles van weten.’ Ze haalde haar schouders op. ‘Onzin - ik
weet het zelf niet eens allemaal. Dit kan je veilig gelooven: als twee menschen uit
elkaar gaan, dan weet niemand het rechte.’ Ze lachte even. ‘Misschien doordat alles
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zoo krom is.’ En zacht voegde ze eraan toe: ‘Wie zal al het kromme recht maken.
Dat staat in den bijbel, geloof ik, Leentje. Ik weet heel weinig uit den bijbel, maar
hieraan denk ik dikwijls.’ Toen zwegen ze een poosje en begonnen daarna nog eens
over heel andere dingen.
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's Avonds verlangde Lucie naar haar bed. Ze was moe van den vreemden, vluggen
dag. Heerlijk, zou ze zeggen, heerlijk, nu weer slapen. Ze sliep lang en zonder
droomen, aan één stuk door, zooals een moegespeeld kind doet. Dat had ze in jaren
niet meer gekend. Even zou ze nog denken: morgen komt Gerards brief misschien.
Hij zal het goed vinden, dat ik Tom bij me neem, hij zal vriendelijk schrijven - ja,
morgen. - Natuurlijk begreep ze ook, dat hij kon weigeren. Maar doordat ze geen
vijandschap voor hem voelde, integendeel altijd nog iets had behouden van haar
argelooze liefde voor hem, dacht ze over die mogelijkheid nooit diep door. En wel
verwonderde haar dit. Ze zei zichzelf, dat hij immers zooveel hield van Tom, dat hij
altijd al de jongen bij zich had willen hebben - en zou hij hem dan nu afstaan? dadelijk,
omdat zij het vroeg? Ze wist, door den jongen, hoe'n stijgend plezier hij vond in het
samen prutsen op de werkplaats. Laatst nog was hij thuisgekomen met mooi nieuw
gereedschap, toen Stans hem een nieuw eetkamer-ameublement had afgetroggeld,
zooals Tom zei. - En toch geloofde ze, dat Gerard zou toestemmen. Ze stelde zich
dan ook even voor, hoe alles veranderen moest in haar huis, als de jongen er was.
Ze wilde in de keuken blijven wonen, maar ze zou twee slaapkamers moeten inrichten.
En ook vooral de keuken wat opknappen. Een tafel waar nu haar bed stond, voor
Tom om aan te werken. Ze had nog een aardige staande lamp ook, en een buffet uit
haar vaders huis. Wat er nog zou ontbreken, moest Gerard maar aanvullen. Dat deed
hij wel - het was om Tom. Maar ondanks die plannen - och, gekheid, ze wilde niet
letten op alle dwaze dingen, die haar zoo wel invielen. Ze lachte zich zelf maar uit,
als ze zich op de woorden betrapte: als ik in de stad zal wonen, of: als ik bij Gerard
terug ben. - Stans was er ook nog. - Hoor eens, zei ze dan, en lachte schamper: je
doet alsof jij indertijd uit vrijen lust bent weggegaan. Wilde je soms liever eens op
een dorp wonen? - of kon de freule de stadslucht niet zoo best verdragen? Wel ja,
en nu denkt ze er ernstig over, weer van woonplaats te veranderen? Zeker, je zal met
open armen ontvangen worden. - Had ze heelemaal haar nuchter verstand verloren?
Nou, het leek er veel op. - En toch - Ze begreep niet hoe de dagen zoo vlug gingen.
Wachten was anders een zeurig werkje. Maar de wind woei zoo vroolijk om het huis
en droogde in een ommezien alle plassen. Dan kletterde ineens weer de regen, en
Gerrit Hamers, die in haar tuin zat te schilderen, was met een paar sprongen binnen
om te schuilen. - Ik kan kan het niet helpen, juffrouw, maar daar ben ik weer.‘Best hoor, doe of je thuis was. En - schiet het op?’ Hij hield het kleine paneeltje
op armslengte van zich af. ‘Me dunkt, het wordt niet kwaad,’ zei hij, en probeerde
niet al te voldaan te glimlachen.
‘Mooi wordt het. Nu nog de oude kapelaan in de kerkdeur.’
‘Maar poppetjes zijn zoo moeielijk.’
‘Och wat, je kan alles, en als hij maar wit haar heeft, spierwit.’
‘Jawel, liever zet ik u er op; zwart haar, en zoo glanzend als ebbehout.’
Ze lachte. ‘Gaan we elkaar van sneeuwwitje vertellen? Kom, nou maar weer naar
buiten, de hemel is blauw.’ - Maar soms bleef hij zitten en praatte nog wat.
‘'t Ouwe mensch is zoo bang,’ zei hij eens. ‘Ze had het vanmorgen over de gerechte
straf uit den hemel, die nooit uitblijft.’
‘God, kijk me dan niet meer aan, ze is toch je moeder. Ik zou ook niet graag willen,
dat mijn jongen me verdriet deed.’
‘Natuurlijk - maar ze hoeft geen verdriet te hebben.’
‘Hoeven, nou ja - maar ze heeft het ondertusschen.’
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‘Maar ik zeg haar, dat ze den heelen dag moet lachen: dat doe ik toch ook.’
‘Waarom ben je eigenlijk zoo blij?’
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‘Omdat ik nou weer leef, en ik ben een heelen tijd dood geweest hoor - zoo goed
als.’‘Als je je maar nooit wat in je hoofd haalt over mij. Je moet maar denken: ik ben
een getrouwde vrouw, en ik heb niets geen zin om mijn man te bedriegen.’
‘Nou, dan zal ik dat ook aan moeder zeggen.’
‘Ja, doe dat.’
En dan praatte ze hem ook over aardige meisjes van het dorp. Ze zag er soms bij
Leentje Baks in den winkel. Een was er, met blozende wangen en bruine oogen, nou,
bepaald een mooi meisje. Ze heette Truus. Of hij haar ook kende? - En hij liet het
zich goedig welgevallen.
't Was Lucie of opeens alle dorpelingen haar vrienden waren. Zelfs juffrouw
Hamers knikte haar weer toe, als ze elkaar bij de haag ontmoetten. En de dokter
kwam bij haar op visite. Hij belde aan, en ze dacht stellig dat het nu eindelijk de post
zou wezen, maar vergat het, zoodra ze den dokter zag. Hij praatte eerst wat over het
weer, en haar buren. Hij vond het prettig, dat ze met Leentje Baks bevriend was
geworden. Toen begon hij over de eigenlijke reden van zijn komst. Zijn dochtertjes
gingen in de stad op de meisjessschool, dat wist ze zeker wel? Ze leerden daar niet
heel veel, maar dat vond hij wel juist goed. Meisjes van dien leeftijd moesten vooral
niet geestelijk overvoerd worden. Nu speet het hem alleen, dat ze zoo slecht
handwerkonderwijs kregen - ja, hij was een ouderwetsch man. En hij had gedacht
dat zij zeker vlug met de naald zou zijn en dat ze er misschien voor te vinden was,
zijn dochtertjes wat les te geven. Niet veel, en niet heel geregeld zelfs, maar in de
vacanties vooral. Ze moesten hun eigen kleeren kunnen verstellen. Ik weet niemand
anders, zei hij, die het zou kunnen doen, als u. - Ze keek hem heel verwonderd en
ernstig aan.
‘Maar dokter, ik les geven, dat meent u toch niet?’
‘Kan u niet naaien?’
‘O ja, ik maak alles zelf.’
‘Ziet u wel.’
‘Maar les geven aan uw dochtertjes.’
‘Ja aan mijn meiskes, Nel en Lies heeten ze. En noemt u het dan niet les geven
als dat verkeerd mocht klinken, maar: een beetje toezicht houden op hun naaldwerk.
- Ik kan dat niet. Ik had graag, dat u het bij mij aan huis kwam doen. De menschen
- misschien zullen ze in 't begin er wat over praten, maar me dunkt, dat durven wij
beiden wel trotseeren, niet?’ Hij keek haar aan en knikte glimlachend. Een droevige
glimlach, moest ze denken, en het deed haar even pijn.
‘O ja, dat durf ik wel aan.’ Nu werd haar glimlach juist als de zijne. Ze voelde het
en zei zacht: ‘de menschen, die moesten eens weten, - och - ze praten dikwijls over
dingen, en begrijpen heelemaal niet waarover ze het eigenlijk hebben. Juffrouw
Hamers, bijvoorbeeld. God, ik neem het haar niet kwalijk.’
‘Ja, er zit meestal veel verdriet achter datgene waar de menschen kwaad van
spreken. Maar - die verdriet heeft gehad, moet de wijste zijn, niet?’
‘Ja,’ zei ze en boog haar hoofd. - Ze zwegen een poosje. En toen hij wegging, was
alles beklonken. Ze zou komen, en ze moest er ook wat geld voor aannemen. Daar
dacht ze nog lang over na. Geld, van dien man. Omdat u voor me werken zult, had
hij gezegd. Ze begreep dat ze het heel prettig moest vinden geld te verdienen, op die
manier. Maar wat zou ze er mee doen? Ze had het niet noodig. Aan haar vroegere
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plannen dacht ze, van hem haar hulp aan te bieden, en er nooit iets voor te willen
hebben, zelfs geen dank. Misschien hoorde een vrouw alleen zoo te voelen tegenover
den man dien ze lief had. Goed - dan had ze den dokter lief. Wat deed het er toe hoe
je het noemde, als het gold: een mooi gevoel. En overigens: een vrouw dacht over
iederen man dien ze ontmoette. Heel even moest
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ze zich zelf vragen: als ik eens zijn vrouw was? Neen, meestal kwam het zelfs niet
tot die vraag, je wist het antwoord vooruit: onmogelijk. Maar soms - onmogelijk
blééf het als je eenmaal getrouwd was, - soms dacht je er over door. Zooals nu, over
den dokter. Ze zag zichzelf in zijn huis; ze zat aan zijn tafel, met haar armen leunde
ze er op; de meisjes zaten ieder aan een kant. Ze strekte haar hand uit naar hen; luister eens - En hij keek op uit zijn boek, hij keek haar aan. Er was geen verwondering
in zijn oogen - alleen maar liefde.
Ze glimlachte even en keek voor zich uit in haar eigen kamer. Altijd droomde een
vrouw van liefde - altijd - dat was haar leven. Tenminste: haar mooie en goede leven.
En aan slechte levens wilde ze nu niet denken. Had ze Tom niet beloofd haar eigen
slechtheid te vergeten, weg te doen, voor goed? En ze leerde het, langzamerhand.
God, dat je zooiets nog leeren kòn, het was een wonder. - Ze begon te zingen, een
liedje dat haar plotseling inviel, en ze dacht aan veel menschen tegelijk, menschen
die ze allemaal lief had.....
Nog altijd wachtte Lucie op Gerard's antwoord. Botweg weigeren kon hij nu niet
meer, maar waarom duurde het zoo lang eer hij schreef? Er kwam een brief van Tom,
waarin ze eenig antwoord vond op die vraag.
‘Het is hier in huis hommeles,’ schreef de jongen. ‘Stans ziet er soms uit of ze
barsten zal. Vader blijft den heelen dag op de fabriek en 's avonds gaat hij uit. Stans
ook. Pas tegen bedtijd beginnen ze samen te praten. Zij heeft een nieuwen vriend,
zegt Rika - mijnheer Letour, oftewel Henri. - Nou, maar het is hommeles. Alleen
Zondag heb ik fijn met vader gewerkt, en ik heb er nog een accu bijgekregen. Kan
u niet eens over komen en vader dan te spreken vragen?’ (Dat laatste zinnetje had
hij onderstreept; Lucie las het glimlachend; het was als hoorde ze het hem dringend
zeggen.) ‘En dan gaat u niet weg vóór u een antwoord heeft. Als u niet komt, zal
alles wel op de lange baan worden geschoven. Natuurlijk spijt het me erg om vader,
dat ik weg wil. Als ik bij u woon, mag ik toch nog wel dikwijls naar hem toe, hè?
om te werken. We gaan nou ook een beetje scheikunde samen doen. En ik hoef me
dan toch niets meer van Stans aan te trekken, lekker.’
Haar jongen, wat werd hij al wijs. Och, natuurlijk wist hij meer dan goed voor
hem was. Dat ging zoo met kinderen die telkens heen moesten springen over de kloof
tusschen hun vader en moeder. Hij zou Gerard missen; hij zou geen scheikunde met
hem kunnen doen. En Gerard? Die bleef berooid achter. Arme kerel - den heelen dag
op de fabriek, en 's avonds uit. Zonder Stans blijkbaar. Zou er werkelijk iets broeien?
Een nieuwen vriend - zou Gerard daarvan weten? Nee, ze kon niet naar de stad gaan,
nu zeker niet. Niet uit lafheid, of angst voor die vrouw - maar om Gerard te sparen.
Als zij daar nu aankwam, als een vijand tegen over hem stond en Tom opeischte.
Tom was toch ook zijn eenig kind. Ze kon het hem niet nog eens vragen, en dit maal
zijn oogen zien daarbij. En als hij dan zou toestemmen: 't is goed, neem den jongen
maar mee - Nee, dat kon niet. Ze glimlachte droevig. Natuurlijk wilde ze, dat hij zou
toestemmen. Maar - God ja, het was dwaasheid - maar ze moest dan haar handen
voor haar gezicht kunnen houden, om hem niet te zien. - Misschien - zei ze zacht en
voelde een paar tranen naar haar oogen komen - misschien houd ik eigenlijk meer
van Gerard dan van Tom. - En dan dacht ze er weer over, naar de stad te gaan om
Tom ergens te ontmoeten, en hem van allerlei te vragen, over den toestand thuis.
Heimelijk te weten zien te komen, of Stans wat in haar schild voerde - Rika vragen
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over dien mijnheer Letour - hoe dikwijls hij kwam. Neen, neen, ze walgde zoo van
die dingen. Intrigeeren had ze vroeger genoeg gedaan - o, met hartstocht - dat
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moest nu uit zijn. Ze had Gerard geschreven, op den man af, meer kon ze niet. Ze
zou wachten tot hij schreef; opnieuw wachten? - maar de dagen gingen vlug genoeg.
Zelfs besloot ze, Tom niet dadelijk te antwoorden. Toch begon ze tweemaal een brief
aan hem; maar ze stuitte na een paar zinnen; er viel ook niets te zeggen, als ze niet
mocht praten over dat ééne.
En de dagen volgden snel op elkaar. Ze was met haar heele hart in het dorpsleven,
en met haar heele hart bij Gerard en Tom. Soms kwam weer dat vreemde gevoel
over haar, als ging ze nu gauw naar Gerard terug, en naar het oude huis in de stad.
Ze liep door den tuin, die nog bloeide onder de warme herftszon en het was of ze
afscheid nam van het wijde uitzicht over het land, van de roode daakjes, van de vrije,
waaiende lucht, van den zoeten buitengeur. Dat maakte haar wel weemoedig, maar
het was een zachte weemoed, omdat ze al die dingen had gekend en van alles
gehouden had. - Ze praatte met juffrouw Hamers over de heg heen, met een vroolijke
glinstering in haar oogen. Had ze Gerrit niet zien wandelen met dat meisje? het mooie
meisje met de bruine oogen? Truus heette ze. En zij had hem op Truus gewezen. Ja,
hij kwam niet meer in haar tuin om te schilderen; maar ze was blij - hij moest een
lieve, goeie vrouw hebben, niet waar? Zijn oude moeder knikte ernstig. - Ik ken
Truus, het is een door en door fatsoenlijk meisje. - Dat dacht ik ook, daar ziet ze naar
uit. - Maar op die bijval lette de ander niet. - Fatsoenlijk, oppassend - God geve, dat
er wat van komt. Ze hadden elkaar aangekeken en wijs met hun hoofden geknikt. En
Lucie bedacht plagerijtjes voor Gerrit, de eerste maal dat ze hem weer zou zien, maar
daarvan zei ze zijn moeder niets.
Ze wipte bij Leentje binnen, soms eenige malen op een dag, en als er niemand
anders in den winkel was, praatten ze samen, of stoeiden met kleine Henk. Ze hadden
beiden het gevoel of ze zusters waren, die veel van elkaar hielden.
‘Wat is een dorpswinkel toch gezellig, Leentje. Je moet nooit een cassa nemen,
of de menschen vodjes papier in hun handen stoppen, waarop ze moeten betalen; en
nooit zeggen: dag dame - dank u dame.’
Leentje lachte. ‘Natuurlijk niet.’
‘Je moet zeggen: Zoo, je hebt wel even an den tijd, hè? ga zitten, mensch.’
‘Ook tegen den notaris?’
‘Wel ja - en als hij veel tegelijk koopt, geef je hem een balletje toe. Maar je praat
niet heel eigenwijs over tabak, als je er geen verstand van hebt. In de stad zijn alle
winkeljuffrouwen eigenwijs.’
‘En de winkelheeren?’
‘Die hebben daarenboven nog een kouwe verbeelding.’
Ze bleef soms langer praten dan ze van plan was geweest. Ze vergat den tijd; och, straks kon ze misschien niet meer bij Leentje zitten.
Tegen den eersten avond, dat ze bij den dokter zou komen, zag ze wel een beetje
op. Als ze er aan dacht, beet ze op haar lippen en haar oogen kregen telkens weer
een verwonderde uitdrukking. Zij - jonge meisjes les geven, zij, in dokters huiskamer
zitten, misschien meteen thee schenken, ook voor hem. En ze moest zeker wel wat
op haar woorden passen, netjes spreken, niet te veel vloeken. Hij had daarvan niets
gezegd, natuurlijk, maar ze wist het ook immers uit zichzelf wel. Ze zou er goed aan
denken. De meisjes zouden haar zeker ‘mevrouw’ noemen, ja - maar ze moest toch
liever niet praten over - over Tom of zoo. Ze ging Zaterdagavond. Dat was de
prettigste tijd van de heele week. Vroeger, toen Tom een kleine jongen was, deed ze
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hem Zaterdagsavonds in het bad, en droeg hem daarna nog even naar de kamer terug
in zijn schoone nachtgoed. Hij mocht in haar leunstoel zitten en zijn bloote beentjes
in haar groote bonten voetezak stoppen. De ketel chocola stond klaar en het
krentenbrood lag midden op tafel. Dien avond was hij het meest háár kleine jongen,
haar lieveling. Ze waren met
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z'n beiden alleen, en ze moest hem verhaaltjes vertellen. Het was misschien niet goed
geweest, dat ze hem zoo lang op hield. Hij zat op haar schoot en ze wisten geen van
beiden van uitscheiden. Totdat ze bang werd, dat Gerard hen zou komen betrappen.
Morgen is het Zondag, zeiden ze elkaar, met telkens een steelschen blik naar de klok,
en in die woorden lag alle heerlijkheid van den Zaterdagavond. Vreemd, maar den
eersten tijd van haar scheiding dacht ze zelden aan zulke dingen terug. Langzamerhand
leek het te komen, een weer levend worden van al dat oude. Och, tusschen dien
mooien tijd en dit herdenken lag al het geknoei en alle leugen van het uit elkaar gaan.
Een Zaterdagavond met Tom, zes, zeven jaar geleden; - nu een in het huis van den
dokter. Ze glimlachte een beetje. Wat leefde een mensch lang - op een paar jaar moest
hij niet zien. Een paar jaar verdriet - goed - en je niet er door laten breken. Later
kwam weer de vreugd - en dan niet wegsmelten. Toch, als je het te kiezen had, zou
je liever het leven nooit beginnen. Wat was slapen niet heerlijk, zoo heelemaal zonder
droomen; maar je werd weer wakker - terwijl, als je dood was - Natuurlijk moest je
niet gelooven aan een hel, of een vagevuur. Maar dat deed toch ook zeker niemand,
al zeiden sommigen het dan. Ieder wist wel beter - in zijn hart. Slapen - niet-zijn,
ook niet God zien en de engelen. Wat waren dat toch voor menschen, die zulke dingen
hadden bedacht? Menschen misschien, die nooit zoo echt hadden geleefd, zoo met
hun heele lijf en hun heele ziel. Want die dat wel hadden, moesten verlangen naar een afdoend einde. - En ze strekte even haar armen boven haar hoofd, als ze zoo had
zitten peinzen. Kom, het einde was er nog niet voor haar - het einde.

X.
Een maand was verloopen, een maand, en Lucie wist niet of ze dat kort dan wel lang
zou vinden. Het leek gisteren te zijn geweest, dat Gerard's brief kwam, met de
weigering. Maar tusschen toen en nu - hoevele dagen van matheid en toch ook
rusteloos peinzen. Kortaf schreef Gerard: ze moest nu niet zoo zeuren: hemel, hij
wenschte haar geen kwaad, dat wist ze wel. Maar die dingen waren immers allemaal
zoo goed mogelijk geschikt vier jaar geleden - daarop was geen terugkomen. En
bovendien stond zijn hoofd niet naar praatjes of onderhandelingen - hij had het veel
te druk. Daarmee basta. - Neen, ze geloofde ook niet, dat ze gemakkelijk kon
onderhandelen met Gerard. Hij was immers een kind in vele dingen, en een kind
moest je leiden, door zelf sterk te zijn. Je moest het aan je binden - ze wist niet
waardoor, maar onwillekeurig balde ze haar vuisten en richtte haar hoofd op.
Zelfvertrouwen - zeker was dát het weer. Zelfvertrouwen was wel een onmisbaar
ding in deze wereld, dat ging ze nu zoo langzaam-aan begrijpen. Niemand had haar
dat vroeger geleerd. Op school kwam zoo iets nooit te pas. Je hoorde wel van groote
mannen, van helden en kunstenaars. Waren dat dan geen menschen met gebalde
vuisten geweest? Maar van de grooten leerde je de kleine dingen. Prins Willem III
had altijd hoofdpijn, en Napoleon was bang voor een spin. Dat heette geschiedenis.
Dan letterkunde: Goethe und die Frau von Stein, en Byron had een horlevoet en de
moeder van Thomas Moore naaide geld in den band van zijn broek toen hij naar
Londen ging om rechten te studeeren. Maar hoe werden het menschen? menschen
met een groote en voorname ziel, die iets waarlijk goeds konden doen, of iets machtigs
alleen. Misschien wisten al die leeraressen het zelf eigenlijk niet goed. Zij zou Tom

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

leeren: kijk, een mensch moet maar met zich zelf ploeteren. Je kunt het niet altijd
helpen, als de boel verkeerd gaat, zie je, en misschien heb je het begin van je leven
wel niet zoo heelemaal zelf in handen. Het is soms, of de duivel je leidt, tot op een
bepaald punt. Mis-
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schien heb je de kracht gewonnen hem weg te jagen, misschien gaat hij uit eigen
beweging - dat weet ik niet. Maar dan; - alsjeblieft, daar hèb je het leven, zie wat je
er van maken kunt. - Maar ze schudde haar hoofd. Dwaasheid, een kind te praten
over den duivel. Het viel niet mee, een ander iets uit te leggen. Goed, ze zou dan al
die ouders niet te hard vallen over wat ze hun kinderen nièt leerden. Als ze dan
tenminste wijs waren in het verzwijgen. Ze dacht aan haar vader. Ze zag hem tegen
den schoorsteenmantel geleund staan en hij keek glimlachend naar het roode puntje
van zijn cigaret. Er was hem zeker iets ter oore gekomen over haar. Hij zei plotseling;
weet je, jongedame, een geestig Engelschman heeft gezegd; een vrouw met een
verleden heeft geen toekomst. - Ze begreep altijd den toon waarop hij sprak, al ontging
haar vaak den strikten zin van zijn woorden. En ze had hem gehaat, om toon en
woorden beide. Misschien was het geestig geweest van dien Engelschman - maar
het was ook onwaar. Ieder mensch had een toekomst. Ze kon dat niet uitleggen - ze
wist het alleen. Al moest je dan wel eens huilen om veel dat je niet bereiken kon.
Ze dacht dikwijls over Tom, en hoe ze met hem zou leven, hier in het stille dorp.
Want al had Gerard geweigerd, ze had toch soms het gevoel, dat ze zich klaar moest
houden. Soms maakte het haar neerslachtig. Mijn jongen, dacht ze, mijn jongen, hoe
moet dat gaan. Ze was dikwijls moe, en sliep dan 's nachts niet voldoende. In vreemde
droomen zag ze Stans en haar vader. Dan, wakker geschrokken, richtte ze zich op
in bed en keek in den donkeren nacht. Beter dan haar vader zijn eenig kind had
opgevoed, zou zij het Tom doen. Al was het alleen, dat ze nooit schamper zou lachen.
En Stans? Maar die vrouw was immers niet oprecht. Onoprecht te zijn tegenover een
kind - bah. Zij zelf was het dilwijls geweest - maar altijd tegenover menschen, die
niet veel beters verwachtten, en die haar ook konden doorzien, als ze wilden. Voor
Tom zou ze eerlijk zijn en eenvoudig. Als hij haar iets vroeg - van die dingen waarover
een kind ging denken - dan zou ze hem antwoorden naar waarheid, zoo goed ze kon.
Maar hij zou al een boel weten - ze had hem immers deze laatste vier jaar aan zijn
lot overgelaten. Daarop keerden haar gedachten altijd weer terug, en haar
verwondering werd grooter, en pijnlijker. God, hoe had ze het kunnen doen? - Dan
ontwierp ze een nieuwen brief aan Gerard, kort en duidelijk; niet meer vragen zou
ze, maar eischen. Vier jaar geleden heb ik me vergist. Ik had niet mogen toestemmen,
er had geen keus mogen zijn, een moeder hoort over haar kind te waken. Daarom
moet nu Tom bij mij terug komen. - Even geloofde ze, dat ze zoo schrijven zou dan dacht ze aan Gerard. Nee, er was geen keus geweest, vier jaar geleden. Zooals
Gerard wilde, moest het gebeuren; ze had hem lief en daarom moest ze wijken; nu
nog - altijd nog.
Tom kwam eenmaal over in die maand en ze hoopte iets over Stans te hooren door
hem. Maar hij wist heel weinig. Rika, die hem in haar vertrouwen had genomen, was
plotseling weggestuurd, en er was een ander, een naar, kattig kind, zei Tom, dat dol
is op Stans, stel u voor. - De jongen had zich niet al te goed gevoeld dien dag; hij
gaf het wel niet toe, maar ze begreep het uit zijn lusteloos omhangen. Wandelen
wilde hij niet, en toen ze over een dokter sprak, werd hij nijdig. Ze wilde doorpraten
over Stans, maar hij zei: ik ben nou gelukkig een dag van haar weg, houd dan nou
ook uw mond over dat mispunt. - Het werd geen prettig bezoek; ze voelden het beiden
en het hinderde hen. Maar ze wisten niets te doen om het anders te maken.
Den daarop volgenden dag ging ze weer naar het huis van den dokter om de meisjes
les te geven. Ze verlangde naar de groote, rustige kamer waar ze zitten zou. De
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meisjes waren lief en beleefd. Ze gaven haar een leunstoel en een voetebankje en
zetten het thee-
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blad voor haar op tafel. Die kleine dingen deden haar zoo goed. Soms, als ze tegelijk
haar riepen: mevrouw, kijkt u eens, en dan lachten even, voelde ze een traan naar
haar oogen dringen. - Laat maar gauw zien, wie eerst, - en ze boog haar hoofd over
het werk. En dan schonk ze thee, behoedzaam in de fijne kopjes.
‘De thee is toch anders,’ zei Nel, ‘als iemand ze je aangeeft, dan als je ze zelf moet
inschenken, vindt u ook niet, mevrouw?’
‘Nee, maar voor mij is het een verschil, of ik ze alleen drink of - met jullie
bijvoorbeeld.’
‘O, u wilde wat anders zeggen, niet: met jullie,’ zei Lies. Maar Nel kreeg een kleur,
en toen begon Lies ineens heel ijverig te naaien. - Ze had erover heen willen praten,
maar wist niet dadelijk hoe. - Ze hield van de meisjes; van Lies, die zoo onbevangen
was, het meest misschien. De dokter had zich dien eersten keer maar heel even
vertoond. Hij kwam op 't laatst binnen, en verontschuldigde zich, dat hij haar niet
naar huis kon brengen.
‘Dat is toch ook heelemaal niet noodig.’ Hij draalde toen nog wat, maar bedankte
voor een kop thee.
‘Zijn er ernstige patienten? - vroeg ze, want hij maakte den indruk, alsof zijn
gedachten niet bij hen waren. - Nee, zei hij - nee, maar ik wilde werken, ik moet nog
iets nakijken. - Ze had er heel niet op willen zinspelen, dat hij haar alleen naar huis
zou laten gaan. Ze zocht, hoe hem dit te zeggen. Het was heel stil in de kamer, en er
hing tusschen hen iets van vreemdheid, van niet-begrijpen, Het stelde haar teleur het deed het goede van den avond te niet. Was hij dezelfde nog, die haar zoo
welwillend had ontvangen, die bij haar kwam, rustig om zich heen keek en de
gezelligheid prees van haar keuken? - Ze dacht daar weer over, nu ze opnieuw zich
klaar maakte om naar huis te gaan. En ze herinnerde zich de blijdschap, kort geleden,
om haar vele vrienden op het dorp. Gerrit Hamers keek nu niet meer naar haar om,
die had oogen en ooren voor Truus alleen. Nu, wat wilde ze - moest die man niet
gelukkig worden? Maar hij was een goede buur geweest. En Leentje Baks had haar
nader gestaan in het verdriet dan nu in de vreugd, omdat de verhouding tot haar man
zoo veel was verbeterd. Goed - had zij hen niet geholpen? had ze Leentje niet lachend
gewaarschuwd: je loopt niet weg, hoor, van hem. - Nu de dokter. Hij werd - hoe
noemde je dat ook? - juist, hij werd: gereserveerd. Ze had dat altijd gekend, van brave
mannen. Maar soms was het ook een beetje angst van hen. God - angst - zou de
dokter? - Ze lachte zich zelf uit; dwaasheid - hij. Trouwens, hij had daar dan dadelijk
mee hooren te beginnen. - En ze nam zich voor hem iets te vragen over Tom's
gezondheid; ze zou probeeren weer gewoon met hem te zijn, als met een vriend.
Toen de meisjes naar bed waren gegaan, - ze hadden hun vader goenacht gekust stond ze met hem in de groote, lichte kamer. Ze wilde hem aankijken, maar hij wendde
juist zijn hoofd af en blies de rook van zijn sigaar weg.
‘Dokter, heeft u het heel druk, of zou ik nog even met u mogen praten.’ Hij draaide
zich om, en maakte een handgebaar naar haar stoel.
‘Gaat u weer zitten mevrouw; ik mag toch rooken, niet? - 's avonds kan ik daar
moeilijk buiten, enne -’ - Hij ging nog even door met praten, over onbelangrijke
dingen, dacht Lucie, en ze luisterden er geen van beiden naar. Toen vertelde ze van
haar jongen: ze maakte zich soms ongerust over hem. Ze had niets geen verstand
van zenuwen, maar ze begreep wel, dat het teere dingen moesten zijn en Tom - Ze
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praatte meer, dan ze eigenlijk had willen doen, maar hij viel haar niet in de rede; ook
als ze even ophield, bleef hij zwijgend wachten. Eindelijk stond hij op en gooide het
puntje van zijn sigaar weg.
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‘Ja - wat zal ik u zeggen - ik zou de jongen moeten zien; zóó kan ik daar maar niet
over oordeelen.’ Ze knikte en stond op. Weer voelde ze zich teleurgesteld en plotseling
heel loom.
‘Ja, och ja,’ zei ze, en slikte haar tranen in, ‘soms denk ik dat een dokter maar
dadelijk alles kan beter maken, door een paar woorden alleen, een paar vriendelijke
woorden.’ En ze schrok, toen ze dit gezegd had. Ze wilde naar de deur gaan en in de
gang zich aankleeden, vlug, en dan wegloopen. Maar ze bleef nog staan en keek naar
hem.
‘In ieder geval moet u u niet ongerust maken, daar is geen reden voor. Wij doktoren
kunnen zoo weinig doen, en soms lijkt het wel of we zelfs te kort schieten in
vriendelijke woorden. Dat moet u niet heel wonderlijk voorkomen. Een goed woord
- wat kan het ons kosten niet waar? - en toch-’
‘Ik weet van de menschen hier, hoe ze u waardeeren, u en uw woorden.’
‘Zoo? - de menschen zijn wel gauw tevreden. Maar stuurt u me de jongen, zoodra
hij weer eens bij u is. Komt hij dikwijls, of laat uw man u veel naar hem verlangen?’
‘Eens in de maand.’
‘En de andere dagen verlangt u naar hem.’
‘Och - ja -’ Ze lachte heel even. Het gesprek liep zoo wonderlijk, zoo heel anders
dan ze had kunnen denken. En nu moest het uit zijn. Ze wilde huilen en lachen
tegelijk, ze wilde hem bij zijn arm pakken en door elkaar schudden. - Wat wil je van
me - heb ik iets misdaan? - zeg het dan. Wil je me zien huilen om mijn jongen - mijn
jongen?
‘U houdt wel heel veel van uw man,’ zei hij, en zijn stem klonk nu vriendelijk. Ze
kon niet dadelijk antwoorden. Toen ze bij de deur was, mompelde ze. ‘Ik moet nu
gaan.’
‘Neemt u me niet kwalijk - ik had dit niet moeten zeggen. Ziet u wel, dat het
moeilijk is, de goede woorden te vinden? Ik zal uw mantel halen, blijft u binnen.’
Hij praatte aldoor, terwijl hij haar aan haar mantel hielp. Hij hield de buitendeur
voor haar open, en riep nog weer: goedenavond - toen ze al op den donkeren weg
was. - Langzaam liep ze naar huis. Haar beenen waren heel moe. Ze moest denken
aan wat ze dikwijls droomde: dat ze dreigde in elkaar te zakken bij iederen stap.
Maar meestal droeg ze dan een kindje, een klein kindje dat zwaar werd op den duur,
en dat ze niet mocht laten vallen. En soms, als ze 's avonds laat en ingespannen had
zitten lezen, was het een groot boek dat ze dragen moest, zorgvuldig. En ze kon het
nauwelijks - ze zou er onder bezwijken. Als ze viel, moest ze zich weer oprichten;
dat vroeg een bijna bovenmenschelijke kracht. Ze huiverde even. Kom, zei ze, nu
niet aan droomen denken, dat deugt niet voor je zenuwen. Zenuwen zijn maar teere
dingen, al beaamde de dokter dat niet. De dokter - och, dat was misschien een heel
ander man dan ze zich verbeeld had. Ja, al liet ze zich graag wat voorstaan op haar
menschenkennis, - goed, dan zou ze zich nu zeker eens vergist hebben. - Maar zoo
dikwijls het rhytme werd verbroken van haar trage stappen, zoo dikwijls zwenkten
haar gedachten. Vergist - in dien man? - onmogelijk. Hij hield een beetje van haar dat was de eenvoudigste verklaring van al zijn vreemde woorden. Ze kon met hem
trouwen als ze wilde - maar hij zei: u heeft uw man wel heel lief. - Hoorde hij dat
uit haar woorden - maar wat had ze dan gezegd? - Ze kon het zich niet heel goed
meer herinneren. Over Tom had ze gepraat, maar verder? Natuurlijk hield ze heel
veel van Gerard. Och ja, altijd nog. Wel dwaas misschien - een vrouw als zij was
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meestal zoo trouw niet. O, maar ze zou het haast vergeten: ze was niet meer dezelfde
van vroeger. Lastig, dat dat telkens weer weg liep uit haar hoofd. Kom, borst vooruit
en nu wat flinker loopen. - Als je ook eenmaal wende aan een gevoel, dan kon dat
zoo lang zijn kracht behouden. Ja, haar vader had het haar toegediend, iederen dag
van haar leven:
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‘wie ben jij? hm, verbeeld je niets, jongedame.’ Nee, hij zei het niet eens altijd in
zooveel woorden, hij keek het en lachte het. Toch haatte ze hem nu niet meer. Hij
was al zoo lang dood en dan: - alles had zeker zoo moeten zijn - een trieste jeugd en
- en Gerard om van te houden.
Toen ze haar huis binnenging, zag ze een brief onder de deur liggen. Ze raapte
hem moeizaam op en bekeek, even later, het adres bij het licht van de lamp. - Van
Gerard.
(Wordt vervolgd).

Liekemoe.
Door Agnes Maas-van der Moer
‘Top! Ik ben er!’
‘Nu? En wat?’
‘'k Doe het!’
‘Nou ineens? Hoe ben je zoo tot een besluit gekomen, Jan?’
‘Knoopen van mijn vest.. ja.. nee.. ja.. nee.. já! Er hebben er vijf aangezeten, dat
weet ik zeker.. vroeger! En nu heeft het lot beslist.. ik ga in het orkest!’. Uit een
clubfauteuil, die voor de opengeslagen deuren geschoven was, veerde Willem op.
‘Kérel, ben je gek!’ viel hij uit, ‘hoe kun je nu ineens..!’
‘'t Is niet ineens!’ zei snel-nerveus Jan terug, ‘'t is al zoo lang, dat ik aarzel tusschen
doen en niet doen, en jullie tweeën,’ (dit met een gracelijk handgebaar naar Willem
en naar Evert, die op de divan lag), ‘jullie tweeën zijn natuurlijk allemachtig aardig
en zoo, maar je hebt me géén van beiden ook maar eenige steun gegeven om tot een
besluit te komen!’ Hij zuchtte: ‘en 't is zoo moeilijk!’ Toen keerde hij zich ineens
naar de open deuren, tipte er met duim en wijsvinger een overgebleven cigaret-endje
uit. ‘'t Wordt tamelijk koud, al is het dan ook een zomerdag geweest vandaag! Heerlijk
toch Mei!’
Luchtig nu ineens, keek hij weer naar binnen. Evert lachte van de divan: ‘Zal ik
het je eens zeggen, Jan? Je bent niet tot een besluit gekomen, ook nu niet, ondanks
de knoopen van je vest! 't Is een heel moeilijke keus: solist, met honger de eerste
jaren, òf in een orkest en lessen bijgeven, en je mond open kunnen houden. En wij,
Willem en ik, kunnen daar niet in praten, vraag het aan Lies!’
‘Stel je voor! Die ken ik véél te kort!’
‘Geeft niet.. en je logéért nu hier wel bij haar!’
‘Nou ja.. om jou! Maar zulke dingen aan haar vragen!’
Willem dook weer in de fauteuil: ‘Jij weet niet, wat je zegt, kerel!’ viel hij in. ‘Lies
kun je àlles vragen.. wij gaan allemaal altijd met àlles naar Lies!’
‘Ja..!’ zei Evert, ineens overend komend. Zijn oogen glansden op in den
schemeravond: ‘zij is voor ons allemaal zoo véél! Als je zelf uit je eigen moeilijkheden
of zaken met geen geweld wijs kunt worden, en je kikt maar éven tegen haar, dan
legt ze je de boel uit, systematisch en droog, maar hélder, en dan opent zij je de
mogelijkheden en de goeje weg.. en dan snap je waarachtig niet, dat je zélf dat niet
eerder gezien hebt..’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

Willem viel bij, vertelde van haar: ‘Ze noemt zichzelf: vereeniging tot steun van
alleenstaande jongelingen’. En toen hoorde Jan de zoo overbekende wonderlijke
eigenschappen van Everts zuster roemen: altijd klaar voor anderen.. verbazend
praktisch.. ruim-begrijpend.. pracht-meid, en zoo als ze haar eenige kind
opvoedde(!!!). Toen ineens daartusschen in, schamperde Jan:
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‘Ja.. zoo zitten we nu alle drie hier, terwijl we héél goed weten, dat zij alléén in de
keuken de aardappelen schilt voor morgen. Waarom gebeurt dat ook? Waarom doen
wij allemaal zoo weinig om haar te helpen? Den heelen dag sjouwt ze.. dat stomme
dagmeisje.. 't weinige geld!’
‘Ze wil het zoo!’ zei Evert.. ‘ze wil niet anders. Hoe meer lui er bij ons logeeren,
hoe beter, zegt ze, vooral studenten, die eens in een kalm thuis werken willen òf
rusten. God, en 't kan best, hoor! Als 't ons te duur wás, deden we het niet; maar 't is
wèl waar, dat zij daarvoor sjouwt! Een paar jaar geleden, toen Fred hier logeerde,
hebben we gezegd haar te willen helpen; toen is ze boos geweest, waarom weet
niemand, maar we zijn bar afgesnauwd: “Kras op, géén geleuter, en kom asjeblieft
niet meer in me keuken, ik wil zélf baas zijn, geen kerels met hun fikken aan me
aardappelen. Opschieten!” - Jullie weet zelf wel, hoe ze dan praat. En ze duwde ons
de keuken uit, en we stonden daarbuiten als twee beteuterde jongens. Nou, toen heb
ik haar voortaan altijd laten doen, omdat zij 't zélf zoo wou!’
‘En dan moet je zien, waar ze nog allemaal tijd voor heeft! Verleden jaar heeft ze
Overbosch geholpen aan zijn dissertatie, hoor, en fijn!’ bewonderde Willem. ‘'t Gaat
bij haar alles maar glad-af, zonder studie zou je zeggen, àlles aangeboren, en dàn
daarbij een wil als ijzer! Ze heeft het met Janus toch maar zóó ver klaar gespeeld,
dat hij zijn juffrouw liet schieten! Waarachtig, we zagen allemaal, dat hij er niet àf
kon, zichzélf niet aankon, en die meid niet. Toen is hij hier een week gelogeerd
geweest, en heeft ie alles aan Lies verteld, toen was 't uit ook! 't Is soms, of ze haar
wil in je brengt.. Vaak heb je 't gevoel: nou pas kan ik het! Waarom? Ja, weten jullie
een goeje verklaring voor invloed? Misschien, omdat ze ook over zichzelf totaal de
baas is.. Allemachtig! die vrouw kan àlles maken van haar leven!’
‘En toch?’ aarzelde Jan toen, ‘haar huwelijk?’
‘Hé!’ verontwaardigde Evert, ‘hé, toen was ze negentien jaar, hoor! Kun je denken,
dat een meisje dàn weet, wat ze doet? Nonsens-engagementen en huwelijken zijn
dat! Ze is ook maar drie maanden geëngageerd geweest, kende de vent niet, toen het
huwelijk al, en toen enkele jaren van stom lijden van hààr kant, enkel om het kind
hield ze het uit, en toen ineens zijn dood als verlossing, voor háár, voor óns! Juist
daarin, in die jaren zoek ik de oplossing van het raadsel, waarom ze nu zoo sterk is!’
Een stilte bleef hangen. De zoele Meiavond lag over den tuin, die even kleurde;
daarachter stond strak-geheimzinnig-donker het dennenbosch. Door den tuin ging
Lies om achterin wat peterselie te snijden.
‘Wonderkind!’ schalde Jan. Ze keek op, lachte.
‘Wonderkind, ik wou zoo dolgraag Bach met je spelen!’
‘Eerst me peterselie nog!’ riep ze, zich bukkend, terug.
‘Kan straks nog!’ vond Evert.
Ze liet de peterselie staan, kwam toen door de open deuren binnen.
‘'t Is kil hier, sluiten!’ zei ze beslist. En ineens stond ze tusschen hen. Een groot
grijs huishoudschort had ze over haar japon getrokken; langs haar blozend, gebruind
gezicht slierde slordig-verward een haarkronkel. Ze veegde haar handen af aan het
schort, viel toen neer op het piano-stoeltje. ‘Een kaars!’ commandeerde ze; éven
guldde het licht over haar prachtig-gezonde goudkleur; en dadelijk lagen haar handen
op de toetsen, teer, streelend, en héél ernstig zat ze zoo, en zette Bach in. En Jan zag
haar zitten, terwijl hij wachtend stond, om ná haar voorspel in te vallen.
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In een glimp van het kaarslicht waren heur haren honing-goud-bruin.
Strak-getrokken-stréng nu het gezicht, en over de toetsen de devote handen, met de
nagels, zwart van het groenten schoonmaken. Het grijze schort slordig, met de knoop
er af, was vast gemaakt met een groote, verbogen
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veiligheidsspeld. En zoo zat ze daar, weggeloopen van het keukenwerk, en speelde
ze Bach. Elke maat had haar beteekenis, de fijne nuances van haar spel, 't onverwachte
cantilene ineens soms, als een ingeving uit ongekende diepten. O, dat spelen met
haar! Jan voelde het als het kostbaarste, wat zijn kunst hem nog gegeven had!
‘Nou mijn knielende ziel!’ beval ze, en hij, reciteerend:.. ‘de ton âme, a deux
genoux, tout simplement devant la mienne, et de mon âme, à deux genoux, très
doucement devant la tienne!’ zette voor haar de Siciliana uit een Veracini-sonate.
Bachs bekende g-snaar aria, betitelde ze: ‘de verborgen passie onder een streng
gezicht’; ze speelde dat elken avond met hem. Onzinnig-heerlijk dit spelen met haar!
Door háár voelde je, dat je zèlf iets kon!
Toen hield ze op, moe.
‘Allemachtig, elf uur, en me peterselie!’
‘Och, laat dat nou maar!’ vond Jan; ‘hoe dóódzonde toch, Lies, dat je niet door
bent gegaan voor muziek, zóó artistiek als je die dingen behandelt!’
‘Géén gehannes!’ snauwde ze ineens; ‘jullie allemaal, je hebt om de beurt iets
anders van me willen maken, dan wat ik bén. Jij wilt me nou weer een concert-virtuoos
maken. Bert Storms heeft me met tranen in zijn oogen verzekerd, dat er een verduiveld
groot talent aan schilderen in me verloren was gegaan, toen hij eens een krabbel uit
mijn bakvischjaren toevallig van me zag.. en ook omdat ik zijn olieverfbehandeling
eens heb gecritiseerd! Dat was Bért, en dan toen ik Overbosch met zijn dissertatie
hielp!! Toen wou hij absoluut in me ontdekt hebben een “episch talent”! Ja, zoo zei
ie het, zoo'n lieve ezelskop! Stel je nou toch voor! En jullie weten niet, hoe i k juist
verafschuw die gedrochten van twaalf ambachten en dertien ongelukken. Van àlles
een béétje talent en een béétje geleerdheid, en dan de risé zijn van vakmenschen!
Natuurlijk! Heeregod, en dan telkens duikt er weer zoo'n talent-ontdekker voor me
op, en niemand van jullie snapt, dat ik het liefst ben, wàt ik ben: een huisvrouw, een
moeder, hoor! Meer niks.. Iedereen timmert wel eens een versje, of kloddert een
stilleventje op een stukje papier. En piano-spelen? Nu, dàt kunnen haast alle
“opgevoede jonge dames”! En Jan, als je bij mij in de gratie wil blijven, dan moet
je niet meer zwammen over kunsttalenten van me, hoor, want dan is het.. regenen!
Dónderen mag ik van pá niet meer zeggen.’ Een handzwaai uit de verte hoonde Evert
als: pá!
Ze veerde op, cirkelde op haar hak om, boog diep voor de drie jongens, en was
ineens de kamer uit. Nog even, toen stak ze haar hoofd weer om de deur.
‘Màf ze!’ riep ze
‘Ga je naar bed?’ vroeg Evert.
‘Nee, eerst moet ik boven nog dat nieuwe gordijn omnaaien, terwijl het hangt!’
‘Mag ik mee?’ vroeg Jan.
‘Mee?!’
‘Ja.. ik heb je wat te vragen!’
‘Kom maar op, maar gauw hoor!’ wenkte ze, en hij wipte voor haar de trap op.
Om half twee 's nachts zat ze nog op een voetenbankje voor het gordijn, dat al
lang af was genaaid, en stond Jan voor haar. Twee uren had hij met haar zitten praten
over zijn toekomst, finantieën, en familieomstandigheden, en of hij toch maar het
orkest..?
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‘'k Moet erover denken, vannacht!’ zei ze, ‘'k kan je niet ineens raden.. 't Is te
moeilijk, zoo'n groot besluit. Morgenavond zal ik wel weten, wàt je moet doen, en
kruip nu één, twee, drie in je mand, saluut!’
Den volgenden morgen was heerlijk stralend van zonnelicht. Jan studeerde met
verdubbelden ijver viool, Evert was naar Utrecht, naar zijn college; het dagmeisje
deed de slaapkamers en kleine Bob ‘hielp’. 't Kind, 't vijfjarige kind van Lies, een
mooie, sterke jongen, die wonderlijk opgevoed werd door àl de jeugdige ooms. Lies
waschte kopjes in de keuken, Willem zat er op een stoel bij.
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‘Lies..?!’ zei hij opnieuw. 't Klonk beangstigend dringend. ‘Lies.. toe, kan het niet?’
‘Is het nou uit?!’ stampvoette ze, ‘is het nou uit met dat weergaasche gezeur an
me hoofd? Denk je, dat ik het al niet druk genoeg heb? Schiet nou op, en schei uit
met huwelijks-aanzoeken!’
Willem, éven beleedigd, stond op. ‘Waarom nou zóó ruw te zijn.. Lies? Ik dacht..
ik hoopte....’
‘Och, jij moet niet denken; dat draait altijd op stommiteiten uit!’ snauwde ze. ‘Je
bent hier voor je rust, je kent me vier jaar, hebt er nooit naar getaald, me tot vrouw
te hebben! En nou ineens, in deze ééne maand. Ledigheid is des duivels oorkussen!’
‘Laat ik je dan hélpen!’ pareerde hij handig; ‘mijn ledigheid is jouw schuld, ik
mag nooit....!’ Hij nam den droogdoek; ze rukte dien dadelijk uit zijn handen.
‘Afblijven, hoor! En nou is me geduld uit óók!’
‘Lies,’ zei hij toen zacht-deemoedig, ‘je behandelt dit alles zoo schromelijk
onachtzaam, of je denkt, dat ik maar een grapje maak.. maar ik méén het, ik hou van
je.. en ik kan er niet uit wijs worden, of je dat wel begrijpt?!’
‘Ja, waarachtig begrijp ik je, hoor, waarachtig, wat denk je wel? En wat je voorstel
betreft: waar wil jij nou een vrouw en een kind van onderhouden? Bohèmmetje spelen
is wàt fijn, met zoo'n armoedzaaier als jij bent! Geloof dat maar, dat neem je zóó au
serieux, als je een meisje ben van zeventien jaar! Samen gedichten maken in een
keldertje, of drie-hoog, de wasch over het balkon..! Ik zou je lekker!! En me kind?
Me Bob? Jawél!! “Paatje!” 'k Hoor het hem al zeggen, tegen zoo'n slungel van een
jongen als jij bent! Als je nou heusch wil, dat we nog langer goed samen zijn, dan
ga je nou direkt naar het dorp. Ik moet koekjes hebben, Maria's, twee en een half
ons. Hier..!’ Uit haar sleutelmandje diepte ze een beurs, en smeet voor hem op het
aanrecht het geld.
‘Hoeft niet, heb ik wel!’ zei hij uit het veld geslagen, geen raad wetende met zijn
houding.
‘Némen, gauw!’ dreigde ze, ‘ja, ik zal me daar laten onderhouden!’
Hij ging, beleedigd! 't Was zoo vreemdpijnlijk, zooals ze hem zijn liefde nu nog
achterna smeet.
Nergens, gedurende hun gesprek, dat dadelijk was begonnen, toen hij in de keuken
kwam, had hij ook maar iets bij haar gevonden van zachtheid. God, en ze kon zoo
meevoelen, zoo zacht zijn anders, als je in de penarie zat. En nu, niets dan snauwen,
ruwheid, grofheid! En wat mepte ze, met haar stem en haar woorden! Waarom, God,
waarom? Ze leek zelf óók zenuwachtig. Hij slenterde het hek uit. Zenuwachtig?!
Nee, .. dat verzon hij maar, dat begreep hij zelf héél goed! Natuurlijk was zij dat niet.
Daarvoor stond ze véél te vast in het leven. Bij haar nooit twijfel, bij haar nooit een
oogenblik van aarzelen, wat te moeten doen. Zij wist het alles heel zeker, er was
nooit zelfstrijd bij zóó krachtigen wil. Heerlijk, zoo sterk te zijn, zoo zelfbewust-zeker
het leven aan een touwtje te hebben.. Kòm.. doorloopen! Hij moest naar 't dorp
koekjes voor haar halen. Zou ze toch niet..? Wonderkind van kracht, nooit hulpeloos,
altijd anderen helpend, die te beroerd waren om de dingen zelf te doen; dàn hijzelf,
dàn Jan, Overbosch, Bert! Och, wie eigenlijk niet? Ze wist het zoo precies, wat ze
wou, nooit geslingerd, altijd maar rechtuit!.. Kom, doorloopen moest ie.
Op den dorpsweg kwam hij Toby tegen. In de verte al zag hij hem, slank en fijn,
héél groot, zonder hoed. En ineens had Willem een onbestemd gevoel van wrevel,
en lust voelde hij, weer terug te keeren, maar toch nee, dat kòn hij niet tegenover
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Lies! Straks, als hij in den winkel koekjes kocht, zou Toby zeker weer bij Lies op
het aanrecht zitten, en met zijn beenen slingeren.
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‘Sjour!’ groette Toby luchtig. ‘Is Lies thuis?’
‘Morgen.. ja.. in de keuken!’ En tegelijk ging hij door.
‘Wat een humeur!’ verbaasde Toby zich, terwijl hij héél vlug doorschoot. Hé,
heerlijk, die Mei-geuren! Zalig! En Lies! Mooi gouden kind! Hij voelde het, en het
doortintelde hem ineens met beangstigende heerlijkheid, die hem rijker maakte dan
keizers zijn: hij had haar gewonnen! Het aarzelende van gisterenmiddag in haar
houding! Het felle opbloeien van bloed naar haar wangen, en het heftig zich-verzetten,
toen hij drong: ‘Ik moet je iets zeggen, Lies!’ O, dat wilde verzet! Met haar vingers
op haar ooren; en het stampvoeten en wegvluchten, en toen stuurde ze kleine Bob
naar hem toe, dat beteekende: ‘Ik heb een kind, denk dáár maar eens aan!’, omdat
zij zelve het niet z e g g e n wilde, niet zeggen k o n ! omdat ze voelde voor hem,
Toby! 't Kon háást niet, het heerlijke! Zoo stom-begenadigd door het geluk, dat was
háást ondenkbaar! En toch! O hemel! Overladen was het leven ineens geworden van
hél licht, op den dag, toen hij haar leerde kennen, voor drie maanden, onverwachts,
toen hij hier op het dorp was gekomen met een prutsje geld, geërfd van zijn ouders,
nét genoeg om niet te verhongeren; verder met een hoop talent, een fèl levensplezier,
een scheepslading nonsensicale, onmogelijke fantasieën, wat menschenkennis na
enkele boemeljaren, en bovendien nog twee paar schoenen, één bruin fluweelen
colbert, een smoking met toebehooren, een paar handschoenen, een geweldig mooie
slappe vilten hoed, wat onderkleeren, en wat toilet-benoodigdheden, plus een kist
tweede hands boeken. En toen was hij natuurlijk al gauw bij hun.. Evert en hij
herkenden dadelijk elkaar op straat als van ‘één zoodje’ zei Lies later. Dat trekt
elkaar, en zoo ontmoette hij voor het eerst Lies, die op den grond geknield, bezig
was een oud potkacheltje aan te maken. Hij was met Evert mee binnen gekomen, en
Evert stelde hem met een volmaakt salongebaar (als was Lies in een zijden
ontvangtoilet inplaats van in de eeuwige huishoudschort gedost) aan zijn zuster voor,
die even opstond, haar handen afveegde aan de schort en hem welkom heette. En
toen dadelijk een heerlijke avond vol van blij gepraat, en daarna bijna elken dag een
overwippertje, en toen de Liefde natuurlijk! ‘Zóó ééne, zóó ééne!’ peinsde Toby,
terwijl hij het tuintje binnenging. Hij liep achterom, kwam in de keuken, waar Lies
aan 't dagmeisje bevelen gaf: ‘Nou eerst ga je hier achter op het plaatsje zitten koper
poetsen, 't ziet er uit, dat het schande is! Neem Bob mee, geef hem zijn vormpjes en
laat hem puddingen bakken!.. Niet, Bob?’ zei ze toen tegen den kleinen jongen.
‘Niet? Je gaat voor Liekemoe héérlijke taartjes met rozijnen maken, snoetekop?’ Ze
tilde het lachende kind op in haar jonge armen, hield hem éven boven haar hoofd.
‘Liekemoe, Liekemoe!’ juichte Bob. Toen hartstochtelijk kuste ze hem in zijn
klein, dik halsje. En stuurde hem met de meid in den tuin.
‘Liekemoe, krijg ik nou een beurt?’ vroeg Toby. Ze lachte, nam haar bout weer
op, en ging door met strijken. ‘Kieltjes van Bob,’ zei ze verklarend, ‘maar jij mág
geen Liekemoe zeggen; dát ben ik alléén voor Bob.’
‘Dan zeg ik het juist! Hé, je wéét niet, hoe aantrekkelijk voor mij alles is, wat niet
mag.. 'k heb altijd alles gedaan, wat niet mocht, dat weet je toch ook wel, hé?’
‘Ga nou maar zitten, Toby!’ zei ze bedarend.
Wip! Natuurlijk op het aanrecht! Hij kreeg zijn pijp, stopte die, zag uit het raam,
en zij, heimelijk, bekeek zijn camé-fijn profiel, waarlangs het goud-golvend haar
lag; de bewegelijke bijna vrouwelijk-teere mond, dan de neus met de dikwijls trillende
vleugels; en dán het schaduwend neerslaan van overmatig-lange wimpers. Als
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vlindervleugels zou dat voelen tegen je wang! Ze beet zich op de lippen, zette de
bout neer.
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‘'k Heb vanmorgen nog eens in Emerson gelezen, Liekemoe!’
‘Zoo..?! 't Is toch goed, hé?’
‘Nee..!’
‘Wát nou? Verleden week was je er zoo doodelijk van!’
‘O ja, maar toen regende het!’
‘Och, Toby!’
‘Ja.. toen regende het, en dat maakt me altijd solide, en toen viel Emerson er als
koek in, maar nou met die zon en de gedachte aan jou!’
‘Ssst!’ vroeg ze; maar niet fél legde ze hem het zwijgen op als aan Willem.
‘Liekemoe, Liekemoe!’ smeekte hij, met tòch een warm juichen in zijn stem.
‘Het kind.. néé, Toby, het kind!’ weerde ze angstig.
‘God.. is dát dan alle bezwaar? Voel je het dan als een plicht, om nou..!’
‘Och, plicht, dat is zoo'n stom-vervelend woord, hé? 't Is niet dát.. je had me
belóófd, eerlijk beloofd, Toby, dat het gezwegen zou zijn tusschen ons.’
‘Beloften zijn zoo banaal, als je ze houdt, Lies....! Vannacht heb ik iets geks gedicht,
ik zal het je zeggen.’
‘Kom van het aanrecht, Toby, je maakt de verf zoo smerig op de kastdeurtjes.. En
de huisheer vindt toch al, dat we het huis zoo slordig bewonen.’
‘Geeft niet!’ Hij legde zijn pijp neer, en fluisterde in haar oor:
‘Chanson bleue:
‘Een leeuwrik slaat zijn hoog en jubelend geluid,
op 't glanzen van uw nooit volprezen kleuren uit,
O blauwe, blauwe korenbloem!
Azuren lucht kaatst in uw diep azuren stroom,
en wiegt haar zwijgzaamheid stil op uw hemeldroom,
o blauwe, blauwe zee!
Uw schuldelooze blik, uw ongestoord vertrouwen,
dringt peilloos in het hart van hunkerende vrouwen,
o blauw, blauw kinderoog!’

‘Klein talent!’ schrijnde ineens mokkend haar stem, maar tranen sprongen in haar
oogen.
‘Lies.. 'k bén geen klein talent; maar 't wáchten, 't duldelooze wachten maakt me
zoo banaal! Lieke! Zeg, denk eens.. wij tweeën, hé? Of nee, mét Bob natuurlijk erbij!’
‘Zie je wel!’ viel ze uit. ‘'t Kind vergát je toch weer!’
‘Och nee.. heusch niet, maar 't spreekt immers van zélf, dat hij er bij is.. Ik bedoel,
we zouden de hééle wereld rondreizen! Zeg, stel je voor, in een kár, 's nachts, met
twee woeste paarden ervoor, door een donker bosch, lángs een moeras, waar de
dwaallichten boven zwieren als gevloekte zielen.. en 't maanlicht over de
reuzenboomen, de spookboomen, en een geur van bloesems op de nachtwind, en
wij, jij en ik, om ons héén het gapend onheil, maar wij zeker van elkaar, stérk, hónend,
moedig om elkaar.. jij en ik..!’
‘Och, Toby.. en 't geld.. hoe komen we aan geld?’
‘O, dat verdienen we bij tijden, bijvoorbeeld in Parijs in de Montmartre-cabarets,
daar declameer ik, en geef ik wat chansons, want dát kan ik toch heusch goed, hè?
En jij maakt er een tierelantijntje bij op de piano.. O, verbeeld je, dat je daar zit in
een groene gebrocheerd zijden japon.. ideaal.. ideaal.. met een witte topáás er op,
een gróóte, antiek gezet, en..’
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‘En Bob?’ viel ze in, ‘moet die méé op die Cabaret-touren..? Of ligt die in een
vreemd hotel in zijn bedje? Och jij met je nonsens-plannen, dòl-dwaze fantast.. zulke
dingen kunnen niet.. niet ééns als ik alléén was, maar nu! Het kind! Het kind!.. Ga
in Godsnaam weg, toe, toe!’ drong ze heftig. ‘Een antwoord, Lies, hòu je van me..?
Méér wil ik niet van je weten.’
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‘Néé.. Toby.. toe nou; 'k heb mijn dag wèl noodig om voor Ján te denken aan al zijn
moeiten. 'k Heb hem beloofd vanavond te zullen zeggen, wat ie doen moet, Toby,
ik b i d je!’
‘Niet láng meer, Lies, niet lang meer me laten wachten.. 'k W i l geen gesjochte
jongen zijn, 'k wil niet!’ Hartstochtelijk ineens rukte hij zich om. ‘Als je me kapot
maakt, als je wil, dat ik weer aan de rol ga, zooals vroeger, dat ik àl mijn geld stuk
sla, en nooit meer werk! Want ik kàn niet werken als ik boemel, en als je me
wegstuurt, Liekemoe, dan is het uit met me, hoor, dan krijgt de fuif me weer beet,
dan zoek ik jou overal; overal zal ik dan bruiloft houden, óveral, en dan is àlles
voorbij.’
‘Je most niet zoo zwak doen, Toby!’
‘'k Bén zwak, dat weet je.. jij hebt me tot werken gekregen.. gooi nou de ramen
zelf niet in. 't Was zoo netjes in mijn huisje, zoo ordelijk en solide, en tòch zoo
heerlijk vòl fantasie. Maak het nou niet stuk, niet stuk!’
‘Toby, gá nou, hoor!’ morde ze, en hij kreeg medelijden met haar en ging. Ze bleef
zich beheerschen. Vlak daarop keerde hij terug.
‘Mijn pijp!’ zei hij, ‘die liet ik liggen!’ en hij keek haar aan. Geen tranen?
‘Dat zit je niet glad, hé?’ lachte ze ineens op. Ze kende hem zóó goed! Hij,
teleurgesteld, ging nu zwijgend met een stildroef gezicht, en ze had hem zóó wel
terug willen roepen. Néé!! Toen was hij waarlijk weg. Ze ging even in den tuin, riep
tegen het meisje: ‘Als je klaar bent, strijk dan Bobs kieltjes af, ik heb boven wat te
doen!’
En toen zacht, dat Jan 't niet zou hooren, sloop ze naar boven, naar haar slaapkamer,
sloot de deur, viel neer op haar bed, snikte. Van beneden klonk Jan's Bach ciaconne.
Zij hoorde het door haar snikken heen. En toen begon in haar hoofd het gemartel van
de laatste twee weken opnieuw. Na haar mans dood had ze geen huwelijk meer
gewild; 't was alles zoo schrijnend geweest, zoo gròf van zijn kant, zoo
hopeloos-leelijk zònder lichtpunten.. Alleen Bob, dàt was een glans, Bob, die
misschien had zijn aard? O nee, dàt niet! Wel was in het kind het
woest-onbedwongene, en dàn, als 't zulke buien had, overviel haar een redelooze
angst.. alléén wilde ze blijven mèt het kind, niet meer probeeren een huwelijk, dat
zoo mooi had geschenen vóór het beginnen, en toen zoo plompweg ruw uitéén had
geslagen alle goede verwachtingen, dadelijk vanaf den eersten dag.. 't Was àlles zoo
weerzinwekkend geweest....! Niet meer probeeren, niet geven het kind een vader,
van wien ze niet wist, hoe hij ná den trouwdag zou zijn! Uit haar éérste jeugd-illusies,
zoo bruut-pijnend wakker geschokt, was er geen moed meer tot nieuw beginnen in
haar, en vooràl geen gelóóf. Doodend voelde ze het huwelijk, doodend, omdat het
àlle geheimzinnige mooi verbanaliseerde, knauwde, knauwde! O néé, nóóit meer!
Die vier lange jaren van lijden lagen onvergetelijk daar, onberoerd en door niets
weggeneveld in haar herinnering.. als brandmerken was het, voor het leven. Net
vierentwintig was ze, toen hij stierf. Bob toen twee jaar. En zij nu, zevenentwintig
pas. Ze kon wel veertig zijn.. O, en toch die jeugd, die blijft en roept in je, rechten
heeft!
‘Toby!’ snikte ze woest op. Toby zonder geld.. Toby met véél talenten, maar
weinig doorzettingsvermogen. Ze had het tegen Wim uitgesproken: bohèmmetje
spelen met zoo'n armoedzaaier! Maar ze had gedacht daarbij aan Toby, en dáárom
was ze zoo fèl geweest, zichzelf wondend, om 't kind, om kleine Bob.. Want wist
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zij, of Toby het tot i e t s brengen zou? Zou hun leven misschien ook niet eischen
háár eigen beetje geld? Zou 't niet worden een zwerversbestaan, waarbij kleine Bob?
O kleine Bob..! Haar lieve, lieve kind, dat ze zoo héél graag gaf een zéker leven..
Nee, om 't kind, héél vast, mocht het n i e t , moest ze houden, wat ze hád, mòcht ze
niet wagen, een onzekere toekomst voor haar kleine
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kerel. En dán Toby weer.. dat hij naar den kelder ging, als ze hem losliet, o, dat wist
ze, evengoed als hijzelf. Hij kon geen verdriet dragen, en 't leven dat riep hem met
duizend stemmen, en dan niet de beste kant van 't leven! Een gesjochte jongen noemde
hij dat! Ach God, wat moest ze toch doen? Waarom die strijd tusschen twee
onmogelijkheden? 't Eéne mocht niet, en 't àndere mocht niet.. 't Was zóó donker,
zoo donker, ze zàg niet hoe 't moest! O, voor àl haar vrienden had ze altijd den juisten
weg gevonden, en nu! Wat wás ze zwak, en dát was het vreeselijke onduldbare, dat
ze allemaal geloofden in haar kracht, en dat ze al veertien dagen als een weerloos
kind geslingerd werd, en angstig zocht, en niet vond, of.. niet wou vinden? En nergens
hulp, want wie zou zij hulp vragen, zij, immers, de sterke, het wonderkind, zooals
ze plaagden, zij! Wie zou het begrijpen, als zij om hulp vroeg? En dán, àls ze het
deed, was ze tegelijk haar macht kwijt over anderen. Want wie zou daarna nog
gelooven, dat zij wist, altijd wist hoe het moest? Wie, wie? O, hoe beangstigend ook,
zóó het geloof te verliezen in je eigen kunnen, te zien, dat jezelf nèt zoo bent als de
anderen! Er wàs toch een weg! Het kind! Toby! Nee, het kind! En toen dacht ze aan
Jan. Zie je, zóó ging 't nu ook, nú wist ze 't óók niet voor anderen. Nu stond Jan daar
vol vertrouwen beneden Bach te spelen, zoo frischmoedig, zéker, dat zij hem
vanavond zeggen zou, wat hij kiezen moest. En nu dacht ze alléén aan zichzelf. Toen
weer ineens driftig schreeuwde het in haar: àltijd voor anderen, altijd, en geen uur
houden voor je eigen belangen.. en àl je kracht van denken verspillen aan hún zaken..
O, dat stomme vertrouwen, dat de menschen in je hebben! En dat kon ze toch óók
maar zoo niet opgeven. 't Had haar vrijwillig-gekozen liefde-leege jaren gevuld met
een weldoende gloed van te kunnen verzorgen.. En nú zou haar eigen onmacht haar
dat uit de hand slaan!
Bobs stemmetje schalde op van beneden uit den tuin! ‘Bob.. Bob.. of Toby? Hoe
moet het, hoe moet het?’ hamerde het in haar hoofd, en tegelijk huisvrouwelijkzorgend
dacht ze eraan, dat de koffietafel gedekt moest.. en dan, wàt zou voor Jàn het beste
zijn.. het orkest.. of..?
Wreed-klaar zou ze zijn zaak weten en beslissen, ja, dàn kon ze, als 't haar zèlf
niet betrof; wreed-klaar-logisch zijn voor anderen.. die wonden pijnden zoo niet als
de eigen.. En toen bitter plotseling, doorvoelde ze héél het vooze van haar màcht...
Haar eisch gesteld aan anderen: het ijzer te breken, dat zijzelve niet breken kon! Moe
stond ze van haar bed op, koelde met de spons haar gloeiend gezicht, en ging naar
beneden..
's Avonds had ze met Jan gepraat over zijn werk. Ze liepen samen door den tuin; de
lucht was als een welkende theeroos, téér, en toen werd het duister, en later zilverde
de maan den lente-avondnevel. Zàcht was het, héél zacht buiten, als zomer. En toen,
toen zij het Jan had duidelijk gemaakt, na een middag van w i l l e n beslissen voor
hem, ging ze vroeg naar boven, zei iets van een beetje moe zijn.
Op haar kamer in zijn bedje lag kleine Bob in een diepen slaap. Zijn handjes tot
knuistjes gebald, boven de dekens; het korte golf-haar warrig over zijn kussen. En
zij, ze durfde haast niet naar hem kijken. Treuzelend stond ze voor haar open raam.
Over de landen was het licht zoo wazig, zoo fijn de ijle mist. Een geur van hooi,
woei naar binnen.. en uit de verte klonk onafgebroken het rekkeren van kikkers, die
zij wist bij het kleine heiplasje achter hun tuin. O, dat geheimzinnig-beangstigend,
dronkenmakend verwachten van ongekende zaligheden, dat een lente-avond geeft!
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Toby! klaagde ze, met een snik in haar keel. Ze boog haar hoofd tegen den raampost..
En dan vragend in haar hart: Bob?
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Toen een bescheiden tikje op haar deur. Evert.
‘De laatste post met een brief voor jou.. 'k geloof hier uit het dorp, zeg..’ zei hij,
fluisterend om het kind.
‘Dank je..!’
‘Ben je nou nog niet naar bed?’
‘Nee, nee.. 'k ga nou dadelijk.. wat doen jullie?’
‘Luieren.. praten over alles en nog wat! Willem maakt toddy's klaar.. verdomd
beroerd!’
Ze lachte even: ‘Dàg..’
Hij ging. Toen snel-zenuwachtig en toch voorzichtig, stak ze een kaars aan, zette
zich er vóór, zoodat haar schaduw op Bobs bedje viel, brak dan den brief open.
‘Lieke, ik heb altijd veel van kaardebollen gehouden, omdat ze stéken, als je ze
plukt. Daarom staan ze overal in mijn kamer. En toen ik ze plukte, kwam er geen
karnemelk uit mijn vingers, maar bloed, hoor, echt bloed, en om jou te laten
constateeren, dat mijn aderen niet met karnemelk gevuld zijn, daarom schrijf ik je
dit; en dan begrijp je misschien ook wel, dat ik niet lang meer de verf van je kastjes
onder het aanrecht zal vies maken, want dat ik er misschien nooit meer zitten zal. 'k
Heb voor mijn doen al zoo ongeloofelijk lang geduld gehad, veertien dagen van
hangen en wurgen. 'k Heb al in het spoorboekje geneusd, hoe laat er een trein gaat
naar Amsterdam, een fijne stad voor je Toby, dat weet hij zich nog goed van vroeger
te herinneren. Ik ben zoo pantheïstisch, dat weet je, hè? God is in alles, en als stof
en geest alleen maar uitingen zijn van de Goddelijke Werkelijkheid, waar om zou ik
dan dat eeuwig Goddelijke niet nèt zoo goed vinden in een bar-meid als in de leuning
van een stoel? Ik zeg maar, je moet de juiste waarde van de dingen maar weten te
schatten en ik voel me voor niets t e g o e d . Als ik met een fleur du mal, de
onschatbare orchidée, in mijn knoopsgat loop, en de bakker niet betaal, omdat ik het
geld voor die bloem heb uitgegeven, zooals dat verleden week gebeurde, dan denk
ik: als ik maar een moeder had, die zou me wel leeren b e g r i j p e n , dat het andersom
moet, wat ik nu alleen maar bij overlevering weet! Maar Liekemoe, die wil me niet
bemoederen, die laat me maar alleen modderen, die helpt al haar vrienden bij de
kwesties, die hun moeite kosten, maar mij wil ze niet helpen met de kwestie, die
m i j moeite kost, dat is t e l e v e n , want dàt kan i k nou niet! Ik kan alleen maar
feestvieren, de chique mijnheer uithangen, mèt mijn orchidée, maar als de bakker
dan betaald moet..! O jé, o jé, Lieke! 'k Heb nergens vijanden; de menschen zijn me
zoo goed gezind, ook de bakker, heusch waar! En daarom dacht ik, dat alles maar
van een leien dakje ging, en dat vijanden voor mij niet bestonden. Maar toen ben ik
hier in het dorp er tegen een opgebotst, geweldig, hoor! 't Verleden, dat is misschien
de eenige vijand, dien niemand aan kan, ook ik niet, d.w.z.: jóuw verleden, Lies,
omdat het ongelukkig was. 't Mijne was alleen maar wat gewetenloos! Dàt zou nooit
een bezwaar zijn, 't jouwe wèl; je wilt, dat wij géén van allen óóit met woorden er
aan raken, en dat hebben we geëerbiedigd, ezelsstom!! 't Was al làng kapot, als we
er om héén gedanst hadden, en 't bezongen op allerlei wijzen, zooals heksen en duivels
om hun tooverpot! Je heb ze allemaal in je màcht, je vrienden, en dáárom, omdat jij
ze geen gelegenheid hebt gegeven, je Verleden dóód te praten, s t a j e d a a r n u
a l s s l a c h t o f f e r v a n j e e i g e n m a c h t o v e r a n d e r e n . Want heen en
weer geslingerd wordt je, dat zie ik bèst. Je weet geen uitweg meer, Liekemoe! En
ik denk haast, terwijl je dit alles leest, dat je oogen schreien over de bladzijden. Droog
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ze dan n i e t af. Als je me niet wilt, soit! Maar dan ook géén reddings-brigades. De
glazen van de kajuit heb je zelf ingegooid, en láát me dan in Godsnaam boemelen
tot ik kapot ben; dan koopen jullie met zijn allen een steen, en daar laat je in beitelen:
“Hier ligt de uitgedoofde feesteling, de
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gesjochte jongen, naar den bliksem gegaan, omdat Liekemoe maar “moe” wou zijn
van één jongen”.
Dat is tegelijk een beetje volgens jouw vocabularium, Lies, misschien vindt je 't
óók te melodramatisch? Maar ik kan het geen week meer volhouden, hoor. Toby.’
Aldoor rolden de tranen. O, 't wás hier niet meer uit te houden alléén.. ze kon het
niet alléén, ze wist het niet.. Ze blies de kaars uit, en in een spontanen drang naar
hulp gleed ze de trap af, stond ze ineens midden in de kamer, waar Evert, Willem en
Jan rookten en toddy dronken, keken ze verbaasd naar haar gezwollen, glimmend,
rood-behuild gezicht: toen viel ze neer in de clubfauteuil, met haar handen voor haar
gezicht, snikkend weer.
‘Wat is er? Is er iets met Bob?’ schrok Evert.
‘Nee.. nee.. Toby..!’
Willem voelde het, wist het het éérst zeker van hen drieën; pijnlijk brandde het
hem, schroefde zijn keel dicht, en hij bleef zitten, zwijgend, onmachtig tot iets, terwijl
Evert en Jan knielden bij haar stoel, en toen legde ze haar hoofd op den schouder
van haar broer, begon ze het te vertellen, zoo maar aan hun álle drie, van Toby en
haar, en dat ze niet wist hoe of wat.
‘Zie je, voor jullie heb ik altijd w i l genoeg gehad, maar nu 't er voor mezelf op
aankomt, eindelijk na jaren, nu is het, of ik àl het beste, wat ik te geven had, heb
uitgeleefd aan jullie belangen, of mijn wil en weten, àlles, àlles weg is, nu 't er op
aan komt, zèlf iets te kunnen! Wonderkind, dat bèn ik niet.. Jullie zien het nou, dat
het zoo véél gemakkelijker is de weg voor anderen te vinden dan voor jezelf, en dat
ik eigenlijk nóóit iets beteekend heb, geen háár, omdat er nóóit iets van me geëischt
werd, dat ingrijpend voor m e z e l f was.. O menschen, en ik heb zóó geloofd, dat ik
alles kon, hoor.. waarachtig.. dat i k met mijn kop nooit meer tegen de lamp zou
loopen, dat i k héél precies geleerd had, hoe de dingen te doen, en dat er nóóit meer
onzekerheid in me zijn zou. Vanmiddag nog met Jan.. toen wist ik precies wat hij
most doen.. en nú denk ik: als diezelfde kwestie mij betrof, zou ik het dàn toch n i e t
geweten hebben? Ik kàn niks.. ik ben niks. Jullie, j u l l i e hebben allemaal iets van
me willen maken, wat ik niet was.. de één, omdat hij zijn muziek in me terugvond,
de ander om mijn schilderijen, of omdat ik literair gevoel had, een vierde, omdat ik
hem duidelijk maakte, wat ie zelf al lang wist, dat hij een juffrouw moest laten loopen,
die niet deugde.. Maar wie heb ik heusch iets gegeven..? wie heb ik dingen gegeven,
die hij zelf n i e t bezat? 't Was maar een trucje, alles maar een trucje, dat lukte, omdat
ik geloofde aan mijn eigen kracht.. en nou.. nou.. nou zie ik, dat ik niks ben, dat het
h e u s c h was, zooals ik zei, dat ik een huisvrouw alleen was.. een moeder, en ècht,
jullie moeten me niet roepen om Bach te spelen, als ik aan de peterselie ben..!’
Ze bleef nerveus er tusschen snikken. Willem, eerst vijandig geweest tegenover
Toby, kwam dichterbij, alléén nog maar verlangend, háár iets goeds te geven. Zoo
voelden ze het alle drie: haar goed-doen, àlles teruggeven, wat ze in die jaren aan
anderen had afgestaan; haar zelfvertrouwen weer lévend maken, haar hulpeloosheid
te niet doen! En om de beurt herinnerden ze haar aan het één of ander, wat zònder
haar hulp nooit zou zijn klaargespeeld.. Daarop liet ze Toby's brief lezen aan Evert,
en toen hij gelezen had, zei hij: ‘Hij heeft gelijk, we hebben je allemaal gemenageerd
door nooit meer over vroeger te spreken.., Lies.. vroeger dat wàs leelijk, maar voel
je niet, hoe làf het is, uit angst voor wat gewéést is, nu n i e t s meer te durven. Je
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hebt voor ons allemaal moed gehad, als we zelf niet durfden doortasten; jij was het
juist altijd, die riep: ‘durven, durven, te deksel durven!’
Ze lachten àlle vier, zij wat vernederd, de anderen goedig troostend.
‘Tóón nou, dat je 't zèlf óók durft, dat je
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niet alleen m a k k e l i j k e dingen kunt. Je houdt van Toby, en hij van jou, en of je
nu in hem gelooft of niet, accepteer het, zooals het komt, 't gaat tòch zooals het gaan
m o e t . Je bent Toby zoo ferm de baas, zie in hem dan altijd de jongen, die je mèt
Bob nog op moet voeden; maar gooi die moeilijke dingen niet dadelijk zoo laf op
zij. Ik heb wèl geloof in Toby, en jij hebt het eigenlijk ook..’.
‘Ja..!’ zei ze; even brak stralend haar lach door.
Everts argumenten waren wel geen steekhoudende, maar toch heerlijk om naar te
luisteren.. Ze troostten haar toen om de beurt, hemelden Toby op tot een God,
spontaan, ondoordacht, alléén maar, omdat ze 't niet konden zien, dat ze zoo droef
was.. en in hun luchtige koppen was het heerlijk licht geloof aan een altijd blijde
toekomst. Ze waren nu eenmaal geen menschen van tobben en wegen.. Ze namen
maar, nu 't er wàs.. móói was 't nu! Wie weet wàt er later nog kwam, niet waar? En
zij voelde, dat hun luchtige levensphilosophie de juiste was.. de eenige acceptabele
eigenlijk, als je 't leven een béétje op gang wou houden, en de vreugde niet verliezen.
‘We zullen àllemaal helpen, als 't noodig is!’ beloofde trouwhartig Jan.
‘Je durft nu, hè?’ vroeg Willem toen moeilijk.
Ze stak hem, even-ontroerd, haar hand toe.
‘Goejerd!’ zei ze; waarom, begrepen de twee anderen niet.
‘Zal ik Toby dan maar halen, nu?’ vroeg hij, om de maat van zijn zelfverloochening
te vullen.
‘Nee,’ zei ze héél beslist, ‘nou niet, hoor. Er zijn dingen, die twee menschen alléén
met elkaar moeten uitmaken.. morgen.. nu zal ik een paar woorden op een papier
krabbelen; als ik dan naar bed ben, gaan jullie 't zachies in zijn bus steken!’ En ze
schreef: ‘Toby, Liekemoe wil wèl moe van twee jongens zijn, dat hèb je al dien tijd
van hangen en wurgen toch wel geweten? Morgen ochtend moet ik je spreken, kom
dan bij me op het aanrecht zitten, maar dènk om de kastdeurtjes; ik zit dan naast je.
Dag. Liekemoe.’
‘En gooien jullie nou 't bocht uit je glazen, dat Wim er in deed, er is nog één flesch
wijn!’
Evert was al weg naar den kelder.
‘Fijn, gauw bruiloft!’ verheugde Jan zich, ‘met taarten en zoo!’
‘Kan je denken in deze satans dure tijd!’ weerde Lies.
‘En, o hemel, Lies, wat een reuzenpan zal 't worden, als al de leden van je
Vereeniging tot steun voor alleenstaande jonge mannen komen!’
Toen waren de glazen volgeschonken, en met zijn drieën stapten ze plechtig om
Lies heen, en zongen ze 't Lohengrin-bruidslied, terwijl Willem onophoudelijk de
tranen over de wangen liepen. Maar dat hinderde niet, hij was toch blij om haar!
En dadelijk daarna trok ze Jan aan zijn jas:
‘Spelen samen, als de weerlicht!’
‘Wat?’
‘Mijn knielende ziel..!’
't Was zoo gaaf-af hun beider spel, ineens héél vroom-ernstig na 't rumoer.
En toen stond ze op, drukte het briefje voor Toby in Everts hand: ‘En nou jullie
naar het dorp, uitsnijen met vaart, alsjeblieft!’ terwijl ze hen naar de voordeur drong.
Ze gingen, ze zag hen na in den maanlichten nacht. Hun stappen klonken nog even,
toen alleen bleef het lang aangehouden rekkeren van de kikkers.
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En de zoele wind droeg hooi-geur aan, maar de nevel was opgetrokken.
En de oude aarde lag in nieuw, beangstigend-zalig lente-verwachten.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Karel Wasch, De Salon-Salomé, 2 dln. Amsterdam, Em. Querido, 1919.
Hoe dikwijls al werd van een nieuw kunstwerk beweerd, dat het een einde beteekent,
dat in de richting door dat kunstwerk gevolgd nooit iemand zal vermogen verder te
gaan. Toch zijn wel bijna even dikwijls zulke beweringen beschaamd geworden. Er
bestaat nu eenmaal geen einde, in géén der richtingen of bestrevingen die de
menschelijke geest zich kiezen kan - ware deze eenvoudige waarheid niet al uit onze
ondervinding genoegzaam duidelijk, zelfs een oppervlakkige betrachting van 's
menschen noodlottige ontoereikendheid zou tot haar erkenning moeten voeren.
Zoo moet dan ook eigenlijk de critische bewering, dat in zeker kunstwerk een
einde of uiterste is bereikt, veeleer beschouwd worden als een bewijs, dat de criticus
tot bijna-verbijstering toe is getroffen door het zéér-ver-gaande van dat kunstwerk,
dan als een uiting zijner overtuiging, dat het inderdaad niet mogelijk zou zijn nòg
verder te gaan. Het is althans in zulken zin, dat ook ik van dezen, naar ik meen eersten,
roman des heeren Karel Wasch zou willen beweren dat er een uiterste in wordt bereikt.
Een uiterste n.l. van hetgeen men gewoon is zielsontleding of -analyse te noemen.
Dit woord is mij intusschen altijd voorgekomen onjuist te zijn. Men kàn een
menschenziel niet ontleden of analyseeren, men kan haar bestanddeelen niet toonen
náast elkaar, doch hoogstens ná elkaar, en ook dat is gewoonlijk meer schijn dan
wezen. Het eenige wat een z.g. analytisch talent kan doen is: van uur tot uur, van
minuut tot minuut, ja van seconde tot seconde, de stemmingen of sensaties, de
bewustheden of gedachten van een mensch noteeren. Iedere stemming of sensatie,
iedere bewustheid of gedachte vormt echter vanzelf een synthese. Hun bestanddeelen
te kennen is aan niemand onzer gegeven. De mensch, hoe ook beschouwd, is en blijft
een mysterie.
Wat de heer Karel Wasch gewoon is te noteeren zijn bewustwordingen of
gedachten. Slechts zeer zelden merkt hij sensaties op, terwijl stemmingsveranderingen
hem alleen duidelijk schijnen te worden uit wat hij inzinkingen en oplevingen noemt.
Men werpe mij niet tegen, dat het ongeoorloofd is, een schrijver met één of meer
zijner personen te identificeeren. Ik doe dat nimmer wat de feitelijkheden van zijn
verhaal betreft, de avonturen, de uiterlijke geschiedenis. Maar het is eenvoudig
onmogelijk, zich zéér sterk in iemand in te leven, wanneer men dien iemand niet
geheel en al begrijpt, en zelf, onder zekere omstandigheden, ongeveer zóó zou kúnnen
zijn. Een verhaal als dat van Karel Wasch is naar de ziel een bekentenis. En als
zoodanig is het vooral een klacht en een pogen om uit zekere benauwingen uit te
komen. De heer Wasch weet blijkbaar, ondervindt voortdurend en met leedgevoel,
dat hij uiterst cerebraal is aangelegd, dat hem bijna alle spontaneïteit door dien
cerebralen aanleg wordt belet. Hij kan niet nalaten, zich aanhoudend kil-nuchter te
becritiseeren; ofschoon deze nimmer aflatende critiek hem, alleen al door den
onophoudelijken hersenarbeid, grenzenloos vermoeit en verveelt, hem vaak wanhopig
maakt, hij kan er zich slechts in zeer zeldzame oogenblikken aan onttrekken. Zijn
leven bestaat eigenlijk uit een voortdurend snakken en hunkeren naar belevingen die
hem zichzelf vergeten doen, hij noemt dit: verlangen naar emoties, maar de meeste
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emoties, gefnuikt, verlamd als zij reeds bij het opkomen worden door zijn cerebrale
critiek - die werkt als een doodend gif - vermogen hem geen
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baat te geven. Dit kunnen alleen extatisch gedroom en kinderlijk genot, beide
zeldzaam in een leven als het zijne, een angstig geregeld kantoorleven, met slechts
enkele uren waarin hij ‘zich opdrijft’ tot inteltueel-scheppend werk.
Dit alles kan misschien door een enkel citaat duidelijker worden dan uit vele
woorden van mij. Ik kies een bladzij (72/3) uit het eerste deel van D e
Salon-Salomé.
‘Maar tegelijk besefte hij, dat hij het vermogen om te schrijven en te dichten altijd
als iets verwonderlijks, steeds opnieuw verrassends en misschien-tijdelijks was blijven
beschouwen en hem - hoe vreemd het bij zijn bewustheid schijnen mocht - het
zelfbesef ontbrak zich er zoo ver op te verlaten, dat het hem aan alle dagelijksche
tragiek ontheffen zou. En dàt komt, beredeneerde hij weer, omdat ik mij er niet vrijuit
aan heb kunnen geven, maar het altijd in mijn “vrijen tijd”, als in “gestolen uren”
heb moeten doen. Ik mocht dat hebben als liefhebberij-bezigheid, niet als
levensvervulling. Maar de meedoogenlooze zelfkritiek zeide hem onmiddellijk, dat
ook dit weer tot eigen tekortkoming viel terug te voeren, want dat hij binnen het raam
der tegenwoordige omstandigheden nog heel wat doen kon om zich op te drijven.
Waarom hield hij zich veelal zoo afzijdig: hij kon toch meer omgang zoeken met
gelijkgestemden, desnoods door briefwisseling. Opeens herinnerde hij zich de paar
brieven, die hij sinds de kennismaking met Ella gewisseld had. Was dat iets? Had
hij daardoor iets ontvangen? Hij kon zich enkele antwoordzinnen te binnen brengen,
zorgvuldig geconcipieerd, en werd gehinderd door de onechtheid, die hij daarvan
navoelde. Wat had hem bezield bij het antwoorden? Zeer zeker geen diepe aandrift
om haar te benaderen. Hoogstens een vaag verlangen om met haar af te breken had
hem er toe geleid wat filosofeerende of fijn-lijkende opmerkingen aaneen te rijen.
Hij kon het nu zuiver overzien: ze was niets voor hem en de omgang zou geleidelijk
afsterven. Hij voelde het niet als een gemis en toch bracht het hem een inzinking
nabij. Met geforceerde ruwheid trachtte hij zich weer op peil te brengen. Vervloekt
getob, kon hij dan nooit het verleden loslaten. Zou er niet een middel zijn om zich
van die vermoeiende zelfuitpluizing te bevrijden. Het ging zijn zenuwen ondermijnen.
Toen rees een woord, dat hij met alle macht wilde wegduwen: levensverveling. Het
is onmogelijk, zei hij tot zichzelf, het kan niet, ik ben zoo niet, zoo futloos, niet
wetend wat ik wil. Hij vermocht echter geen volkomen zelfherwinning te vinden. Er
moest eindelijk toegeven in milderen vorm: het is waar, ik verlang soms, zonder te
weten waarnaar en het vergeefsche ontrafelen maakt mij ongedurig’.
Het v e r g e e f s c h e ontrafelen! Bedoelt de schrijver hier te zeggen, dat het
ontrafelen hem (dat wil dan zeggen: zijn hoofdpersoon Hugo) niet gelukt, of dat dit
ontrafelen hem geen baat brengt, hem nergens toe dient? Misschien beide, zou ik
zeggen. Niet deze plaats alleen bracht mij tot de overtuiging, dat Karel Wasch het
in zijn diepste innerlijk met mij eens is: ontrafelen, analyseeren van het ‘ik’, hoe
dikwijls die woorden ook gebruikt zijn, zij duiden niet op iets werkelijk bestaanbaars.
Bedoeld is zich van verschillende zijden bekijken en critiseeren.
Dat zulk een dreinig bestendige zelfcritiek de dood is van alle spontaneïteit, ja ten
slotte van alle daad, heeft ieder van ons, ware het maar alleen in tijden van ziekte of
oververmoeidheid, wel eens ondervonden. Talrijk zijn dan ook de opmerkingen van
‘Hugo’ over zichzelf, die men algemeen-menschelijk zou kunnen noemen, waarin
althans zeer velen zich zullen herkennen. En ook al zijn deze opmerkingen niet van
zoo algemeenen aard, dan werken zij toch altijd overtuigend. Dit komt door de
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gemeendheid, de volkomen eerlijkheid. Deze soi-disant egoïst is meestal
meedoogenloos waar het hemzelf en zijn egoïsme geldt, nooit spaart hij zichzelf.
Behalve oprecht
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zijn de meeste zijner opmerkingen verbluffend knap, frappant raak weergegeven.
Ware ik er zeker van, dat men deze geheele uitingswijze, dit ‘genre’, kunst noemen
mag, ik zou durven zeggen, dat de schrijfkunst, in engeren zin, van Karel Wasch het
volmaakte nadert. Maar ook bij het schrijven van een boek over chemie, misschien
zelfs van een gramatica kan men het volmaakte naderen. Ook wetenschappelijke
waarheden kan men zeer scherp bepalend, bijna volmaakt, ja prachtig definieerend
zeggen. Schrijft men dan litteratuur? Is zulk schrijven k u n s t te noemen?
O zeker, uit de aandachtige lectuur van Karel Wasch' S a l o n - S a l o m é (waarom,
zoo hatelijk, het boek genoemd naar dat onbegrepen vrouwtje, veel minder
hoofdpersoon dan Hugo zelf?) blijft behalve respect voor den knappen schrijver
zekere ontroering in ons achter. Doch is dit kunst- is dit schoonheids-ontroering? Uit
mijn (o, zeer subjectieve!) ondervinding zou ik zeggen: het is veeleer medelijden,
weemoed om menschelijke machteloosheid, om den vijand ook die ieder onzer in
eigen borst ronddraagt. Ik heb dit boek óveral knap, raak, goed, ja in zekeren zin
respectabel gevonden, maar nergens m o o i . Het wist geen enkel heerlijk en hoog
levensmoment bij mij te suggereeren. Dit komt omdat de z.g. liefde, waarvan het
verhaalt, geen liefde is, maar een akelig probeerseltje, van beide zijden uit verveling
begonnen - geen enkel groot of sterk gevoel wordt ook maar ergens aangeduid - en
omdat de beschrijving van al die kleine gevoeltjes, overweginkjes, beschouwinkjes,
waartoe de factice verhouding van Hugo en Ella hen, of liever hém alleen, te leiden
vermag, geschied is op bewonderenswaardig-scherpzinnige, wetenschappelijk juiste
en fijne wijze, maar zònder de ontroering die verheft, zonder eenige, ons bij de lectuur
medeveredelende, diep bewogen schriftuur.
En toch, nu ik dit zelf zoo scherp en koel heb neergeschreven, plaagt mij het besef,
de persoonlijkheid Karel Wasch niet geheel en al recht gedaan te hebben. Wat ik
geschreven heb geldt van zijn boek als zoodanig, misschien niét van héél enkele
zinnetjes, die men gemakkelijk over-lézen kan, maar die, wanneer men er,
afzonderlijk, zijn aandacht op vestigt, klinken als toch wel ontroerende kreten. Het
zijn zinnetjes als bijv. dit van I bl. 158:
‘Zij w i l naar buiten brengen, wat er aan passie in mij schuilt. F e i t e l i j k
m i s k e n t z e i e t s d i e p s i n m i j ’.
Iets dieps... Maar wat is dan dat diepe? ‘Hugo’ wist het blijkbaar zelf niet. O, wel
vergeefs is al zijn ‘zelf-uitrafeling’ geweest!... Toch kan het zeer wel zijn dat dit
diepe bestaat en dat Karel Wasch het eens - misschien bij een Nico of een Boudewijn
- tot zijn eigen en ons aller heerlijke verrassing ten volle zal ontdekken en beschrijven.
H.R.

Dr. N. van Wijk, Hoofdmomenten der Russiese Letterkunde: Poeshkin,
Gogolj, Tolstoj, Dostojewsky. Zeist, J. Ploegsma, 1919.
Dit kleine, maar inhoudrijke boekje bevat, behalve de opstellen over de vier in den
titel vermelde groote schrijvers, een helder en doorwrocht stuk over de ‘Russiese
letterkunde als spiegel van de Russiese volksgeest’. Ik meen zelfs te mogen zeggen,
dat Prof. van Wijks' boekje in dit artikel zijn glanspunt en rede van bestaan vertoont.
Over Poeshkin en Gogolj, over Tolstoj en Dostojewsky vooral bezitten wij, zoo niet
in het nederlandsch, dan toch in 't duitsch, fransch en engelsch, verhalen en
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verhandelingen die deze hollandsche in verschillende opzichten overtreffen. 't Blijken
dan ook maar korte samenvattingen van uitgebreide kennis te zijn, zij bedoelen
misschien alleen als materiaal te dienen tot recht begrip van het op hen volgende
stuk. Dit echter vormt een werkelijke bijdrage tot de in den laatsten tijd sterk gegroeide
litteratuur over
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russische schrijvers en russische volksziel.
Ik werd speciaal getroffen door de vergelijking tusschen Tolstoj en Dostojewsky.
En verderop vooral door het IVe hoofdstukje, dat aldus begint: ‘Mystiek en
rationalisme wonen in elk menschelijk gemoed naast elkander. Nergens echter valt
ons dat zoo sterk op als bij de Rus, waarschijnlijk in de eerste plaats wel, doordat de
beide neigingen van de Russiese ziel zich op biezonder krachtige wijze uiten.
‘Het is altijd zeer moeilijk voor een volkskarakter een verklaring te geven. Men
heeft hier te doen met te veel onberekenbare en ondoorgrondbare faktoren. Wij zullen
dan ook niet beproeven, de voorgeschiedenis van de Russiese ziel te rekonstruëren,
slechts op één omstandigheid zij gewezen, die ongetwijfeld een belangrijke invloed
heeft gehad op de ontwikkeling der Russiese mentaliteit. Het Russiese volk heeft
een moeilijker strijd om zijn bestaan te voeren gehad dan één Westeuropese natie:
Het kampte onafgebroken met een ruw, onberekenbaar klimaat; toen de westerse
volken zich betrekkelijk rustig konden gaan wijden aan de exploitatie hunner materiële
hulpbronnen, bukte zich de Rus onder het juk der Tartaren, en wanneer, na een
eindeloze serie oorlogen de zelfstandigheid is veroverd en de overweldiger zelf
onderworpen, dan begint de opbouw van de grote Russiese staat, doch ten koste van
al te veel volkskracht en volksgeluk’.
Hoe beknopt het ook zij, het wil mij voorkomen dat prof. van Wijk zijn doel met
dit boekje een heel eind nader is gekomen.
H.R.

Maurits Sabbe, 't Pastorken van Schaerdycke, Spel van personagiën,
Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1919.
Alweer een boek van een Vlaamsch schrijver, dat bij een Hollandsch uitgever is
verschenen en een dat - vergis ik mij niet in den smaak van ons lezend publiek zeker zijn weg wel vinden zal onder de vele Hollanders die de Vlaamsche litteratuur
beminnen. Dit Pastorken van Schaerdycke is door en door Vlaamsch, maar op heel
andere wijze dan b.v. het werk van Streuvels met zijn forsche, machtige taal, de
sterke golving van zijn rhythme, de beeldende kracht waarin hij zijn visioenen van
land en leven verwezenlijkt. Aan Streuvels denken beteekent denken aan
mannelijkheid, aan iets dat heelemaal natuur is, vonkelend van leven en zwellend
van kracht. Waar kracht is bij Streuvels, is bij Sabbe zachte, haast vrouwelijke
teerheid. Streuvels houdt van het leven zonder sentimentaliteit, al weet ook hij wel
wat teederheid is, maar Sabbe bemint het met stille, weeke overgave; met 'n traan,
snel-gevloeid in den hoek van zijn oog en een hand die eventjes, heel licht trilt om
al het lieve, en goede en treurige, dat in het leven is. Maar hij heeft genoeg
beheersching om die tranen gauw weg te vegen en de trilling van zijn hand te
bedwingen, zoodra hij bezig is met de pen zijn emoties in objectieven vorm tot uiting
te brengen. Want hij is verteller, een plezierig, smakelijk verteller, die zelf diep,
heerlijk weg is in het ontroerend verhaal dat hij opdisschen gaat. Hij houdt ook van
zijn land, al heeft hij het dan niet in zulke adembenemende visioenen gezien als
Streuvels; het is er hem ook niet om te doen, machtige, grootsche schilderijen van
de wisselende seizoenen en de grootsche hartstochten te maken; hem trekt het fijntjes
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en teertjes kleuren van frissche prenten. Ach, heeft hij gedacht, wat een goede
menschen er toch zijn onder die eenvoudige, nederige dorpspastoortjes, wat een
wellustelingen vind je onder de groote, rijke heeren die op de kasteelen wonen, en
wat zijn er toch over de heele wereld veel lieve, dartele, maar in den grond
onschuldige meiskes, die in de handen komen van zulke gewetenlooze wellustelingen
en door hen hun ondergang tegemoet gaan...
Maar als er van zulke goede pastorkens zijn, is alles nog niet verloren, dan....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

282
En hij wilde gaan vertellen en hij heeft in gedachte al zijn ‘personagiën’ eens
vertrouwelijk toegeknikt met een gevoel van plezierig vaderschap en ook, heel
eventjes, zachtjes-ironisch, zoodat zijn stem, al pratend, een prettige glijing krijgt
naar lichte joligheid. En dan golft en deint het verhaal sprankelend verder en brengt
telkens een glimlach om de mondhoeken van wien luistert en even een teedere
ontroering in de harten om wat er wordt verteld van innige goedheid en toewijding.
‘Zie’, zegt S a b b e , ‘zoo gaat het toch maar, zoo....’ Maar hij houdt bijtijds in, omdat
hij bedenkt dat leeringen en stichtingen niet hooren bij een objectief verhaal.... al
heeft hij zich dan niet kunnen weerhouden in een fransch versje, vóór aan in het
boek, iets van zijn hoop uit te spreken over de uitwerking van zijn boek.
..................
‘Mais le sage le lira
D'autant qu'il l'amusera
Et peut-être l'instruira’
Wat dat laatste nu betreft.... Ach, hoort het niet bij den kinderlijken geest waarvan
het geheele boekje is doordrongen, de aardige kinderlijkheid die er de bekoring van
uitmaakt? Laten we hem zijn hoop niet ontnemen, misschien is er hier en daar wel
iemand, die er iets uit leert - maar of een ‘wijze’ er zoo veel in vinden zal, dat zijn
wijsheid verrijkt...?
Als een voorbeeld van het schoone dat Sabbe geven kan, als hij de teugels van
zijn zelfbeheersching strak aantrekt, moge het volgende citaat dienen. Het ‘pastorken’
is te kennen gegeven, van hoogerhand, dat hij zijn taak als herder maar op moet
geven. 's Avonds in zijn kerkje bepeinst hij 't naderend afscheid.
‘Hij liet zijn oog rusten op het eeuwig licht dat weifel danste in zijn robijnroode
schaaltje, als een beeld van het zwakke vlammetje van liefde en goedheid dat hij hier
had pogen te onderhouden; en de droefheid van 't bittre scheiden glom in zijn blik,
toen hij het gulden tabernakelken aankeek op het altaar, waar hij dag aan dag het
wonder van den wijn en het brood had weten gebeuren. Nu hij dat alles niet meer
zou voelen als zijn eigen, lief bezit vulde zijn hart zich met een eindeloozen weedom.
Een groote verteedering over zich zelf greep hem aan als een zwijmel en hij liet zijn
hoofd willoos zakken tegen de leuning van den stoel waarop hij knielde. 't Was
heelemaal donker geworden en buiten was er een geweldig onweer losgebroken.
Bliksems sloegen den hemel open. Wilde regenvlagen gudsten neer en beukten de
ramen van 't kerksken, die rammelden en kletterden. De wind blies vervaarlijk door
de reten van het oude dak en scheen het te willen oplichten. Een opgeschrikte zwaluw
vloog gierkwetterend door een aan scherven geslagen ruit binnen en ging, als een
zielken in nood, op een der dwarsbalken boven het orgel schuilen’.
J. DE W.

Nederland in den Oorlogstijd, de geschiedenis van Nederland en van
Neerlands Indië tijdens den oorlog van 1914 tot 1919, voor zoover zij met
dien oorlog verband houdt, onder leiding van Prof. Dr. H. Brugmans,
door C. Broekema, Prof. Dr. H.T. Colenbrander, Mr. E.C. van Dorp, C.K.
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Elout, A.W.F. Idenburg, P.J. van Munnekrede, Mr. M.W.F. Treub, C.
van Tuinen, Mr. G. Vissering, Mr. Dr. J.H. van Zanten, geïllustreerd met
afbeeldingen van photographieën, schilderijen, teekeningen en prenten,
afl. 1. Amst., Uitg.-Mij. Elsevier, 1919.
Het zonder twijfel hoogst belangwekkende boek, waarvan dit de eerste aflevering
is, zou men onrecht doen door het te beoordeelen naar deze eerste aflevering, hoe
fraai ook. Wij bepalen ons dus tot een aankondiging en stellen ons voor er, na de
komplete verschijning, nader op terug te komen. Het werk dat Prof. Brugmans op
zich nam is moeilijk en veelomvattend. Slaagt hij, dan zullen wij een standaardwerk
van beteekenis rijker zijn.
H.R.
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William H. Singer bij de Mij. voor Beeldende Kunsten.

WILLIAM H. SINGER, WINTERMIDDAG.

De Noorsche litteratuur en het weinigje schilderkunst dat ons van dat land vertelt,
heeft mij altijd den indruk gegeven van grootsch-sombere berggezichten, lange
nachten, een droefgeestig, bijgeloovig en drankzuchtig volk.
De Amerikaan William H. Singer, die lang te Laren heeft gewoond en geschilderd,
maar nu in Noordelijk Noorwegen leeft en werkt, tapt uit een ander vaatje.
Laat ik dadelijk beginnen met te zeggen, dat hij zich het recht heeft verworven op
een eigen kijk. Hij is een schilder die zijn métier volkomen beheerscht, - men moet
opmerken hoe fijn het wit is, waarmee hij het doek nauwelijks bedekt om de ongerepte
sneeuwvelden aan te duiden - en die liefheeft wat hij schildert.
Het Noorsche landschap is bij hem eer vriendelijk.
Ik zeg niet, dat het daarom dat mystieke, dat wij er aan verbinden, heeft verloren.
Integendeel, men ziet aan de titels zijner
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schilderijen, en wat meer is, aan den geest die er uitstraalt, dat hij het droomerige,
het mysterieuse er in gevoeld heeft. Maar de mystiek ligt hier niet verscholen in
duisternis, doch huivert door het blanke, zuivere licht.
Het hooge Noorden kent lange, vele dagen durende nachten, en lange perioden
van daglicht, het zijn deze laatsten die den kunstenaar op een milde, teedere wijze
verrukten.

WILLIAM H. SINGER, STILLEVEN.

Strakke ijle luchten, die een opwekkende, prikkelende koude uitdrukken, wijdsche
sneeuwvelden, witte hoekige bergen, slechts door doorzichtige blauwe schaduwen
gebroken, met in de dalen hier en daar een paar vredige roodgedakte huisjes, een
enkel groepje sparren, een sterkblauw meertje, ziedaar zijn panorama; grootsch
zonder barheid, en in hun eenzaamheid schraal noch doodsch.
Men heeft een gevoel dat een stoffeering met menschen en menschenbedrijf hier
ongepast zou zijn, dat deze natuur alleen gelaten wil wezen, en toch niet dat zij
ongenaakbaar en woest is.
Een bijzondere voorliefde heb ik voor No. 11, Lentebode, waar de teerwitte sneeuw
ons noodend voert naar een rijtje stilliggende huisjes, een Noorsche idylle, die doet
droomen
De zomersche landschappen, waar de grasvelden vrijgekomen zijn, en het groen
tegen de blauw-grijze of violette bergen afsteekt, zijn even knap geschilderd, maar
doen mij niet zoo sterk aan. Er is iets baroks in die afwisseling van hoog en laag,
van vruchtbaar en dor, dat het grootsche breekt.
Van Singer's stillevens vond ik het groote met een groot beeld erop minder mooi
wegens het vele ietwat onwaarschijnlijke rood. Het andere, een opstelling gevend
van doeken, kleedjes, curiositeiten uit verschillende landen, is deftig en rijk, het
geheel is met smaak gecomponeerd - met den smaak dien de schilder in alles toont
- en met bezadigde vreugde geschilderd. Ik moest even denken aan de brutale, smeuïge
jonge manier, waarop Ernst Leyden een dergelijk gegeven behandelt. De schildering
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van dezen anderen kunstenaar, mist de verwondering om het mooie en éclatante,
maar vertolkt een intiemer, stiller behagen, dat mede niet zonder charme is.
Als het noodig geweest was, zou ons zoo'n stilleven toonen dat deze, zijn ontwerpen
ver van ons en in voor de schilders vrijwel onontdekte landen zoekende, zich te voren
voluit gevormd had. Maar met zijn Noorweegsche landschappen heeft hij een
veerkracht en vitaliteit bewezen, die Hollandsche schilders wel eens missen of
ongebruikt laten. Ik liet mij vertellen van een onzer groote schilders, die Noorwegen
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bereisde, maar zijn schetsboek niet uit den zak haalde, laat staan zijn schildergerei
uitpakte. Anderen worden door het zien van een andere natuur geheel omvergegooid,
nemen een houding er tegenover aan, die hun onrust verraadt. Singer's geval is
merkwaardig om zijn evenwichtigheid tegenover al dit vreemde. Is er in het organisme
van den Amerikaan iets dat hem meer elastisch maakt?

AART VAN DOBBENBURGH. WAJANGPOP (LINOLEUMSNEDE).

C.V.

Aart van Dobbenburgh in de kunstzaal Parklaan, Bussum.
Het is altijd heel gevaarlijk om ten opzichte van het werk van een jong kunstenaar
voorspellingen te doen. En toch kan het voorkomen dat men met zekerheid zeggen
kan, zooals bij van Dobbenburgh het geval is, dat een zoodanig talent zijn eigen weg
wel vinden zal. Want waar de markt overvol is van jongeren, de een met wat
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meer gaven dan de ander, maar toch allen traditie-voortzetters zonder sterk naar
voren tredende persoonlijkheid, zonder sterk eigen inzicht, zoekers naar kleurtjes en
aardige gevallen zonder meer, meeloopers in het maken van makkelijk verhandelbare
stukjes in een door het publiek gaarne gezien genre, daar doet het des te meer goed
een jong kunstenaar aan te treffen van wiens arbeid gezegd kan worden dat het een
eigen kijk toont op de dingen om ons en in ons, met een dieper inzicht in 's levens
raadselen, dan men van zulk een jong talent verwachten zou. Al is hij hier en daar
nog weifelend, toch zoekt van Dobbenburgh eerlijk en karaktervol en vrij een eigen
weg te gaan en zoo hebben wij hier rekening te houden met een geboren wit-en-zwart
kunstenaar, wiens werk ons des te gereeder aantrekt, omdat het de distinctie draagt,
welke het kenmerk is van sober afwegen van krachten in zwart tegen wit, waarin
toch ook weder in zuiver afstemmen van waarden kleur levend is. Hier is ook de
liefde tot het ‘doen’ als zoodanig welke tot een reeds vroeg verworven bekwaamheid
voert, want zoowel in de teekeningen als in de litho's en houtsneden, in de weggebeten
eternietplaten als in de linoleumdrukken is een knapheid, welke voor de toekomst
zekerheid geeft. Doch wat is knapheid zonder meer, er zou leegte zijn zoo niet de
hand gedreven werd door een phantastischen geest en dat is juist hier sterk het geval,
er is levendige phantasie en zuivere intuitie toe noodig om zulke dingen te maken
en het stemt blij te mogen neerschrijven dat er te midden van de chaotische verwarring
van onzen tijd een jong en karaktervol kunstenaar, een debutant, zoo eigenzinnig en
vast zijn gang gaat. Want om eens een voorbeeld te noemen: het is geen kunst om
van een wajang-figuur den kop te copieeren. Doch hoe kranig werd hier het gegeven
verwerkt tot een versieringsmotief, waarin het grillig wajang-profiel zich gansch
oplost in het omringend en aanvullend lijnenspel. (Zie afbeelding hiernevens). Door
zulke dingen zien wij den sierkunstenaar naar voren treden en ook op dit terrein zijn
onze verwachtingen, zonder hem te hoog te willen schatten, gespannen en met
belangstelling en genegenheid zullen wij dezen nerveus-gevoeligen werker volgen
op zijn moeilijk pad. Wat er van hem worden zal, alleen de tijd kan het ons leeren.
OTTO VAN TUSSENBROEK.

Pier Pander †.
In September overleed te Rome P i e r P a n d e r , die als beeldhouwer een eigenaardige
vermaardheid heeft gekregen; want zijn bekendheid moeten wij voor een deel
toeschrijven aan het feit, dat hij, lichamelijk misdeeld, zich niet als anderen in de
maatschappij bewegen kon en voor zijn zwakke gezondheid en ‘voor de ontwikkeling
van zijn buitengewone gaven’, zooals de bladen vermeldden naar Rome ging, waar
hij de jaren door met de meeste voorkomendheid alle Hollanders ontving, die hun
bezoek aan de eeuwige stad onvolledig beschouwd zouden hebben, wanneer zij er
niet ‘den kunstenaar P i e r P a n d e r ’ een visite gebracht hadden.
Elken Maandag en Donderdag kon men hem op het theeuur tegenover zijn
moederlijke vriendin in het ietwat te lage, slecht verlichte maar niet ongezellige
woonvertrek vinden. Op het rood- en zwartgebloemde tafelkleed stond het blad met
de tallooze theekopjes om de gulle theepot en het burgerlijk-hollandsche theelichtje
geschaard, dat iederen nieuwen bezoeker vriendelijk scheen toe te knippen. Wie daar
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dan P a n d e r met zijn blijmoedig gezicht zoo geduldig in zijn hoekje zag zitten,
kreeg, als hij vermoeid van de vele indrukken uit de stoffige Romeinsche straten
kwam, stellig een gevoel van verademing en hij rustte hier een half uur uit bij de niet
zeer emotioneele conversatie, die in dit kringetje gevoerd werd.
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Een enkele bezoeker ging ook wel eens met P a n d e r in zijn atelier en hij kon zich
daar overtuigen van den ijver en het doorzettingsvermogen van onzen landgenoot,
die door de vrijgevigheid van kunstbeschermers zijn benepen woning in het Friesche
turfschip mocht verwisselen met een werkplaats in de Tiberstad.
Het verhaal gaat, dat een predikant, die de Friesche venen bezocht, getroffen werd
door de metamorfose, die een wortel in de handen van den jongen P i e r ondergaan
had. Verrast door dit staaltje van beeldhouwwerk wist deze de gelden bijeen te krijgen
om den veelbelovenden knaap een verdere opleiding te geven en zoo wilde het lot
dat dit natuurkind met zijn waarschijnlijk aan den grond, waaruit hij sproot, zeer
verwant talent werd overgeplant naar het van Grieksche voorbeelden overstroomende
Rome, waar hij uit den aard der zaak als een bloem die afgescheurd is van zijn stengel,
los van de maatschappij, niet anders dan een bloedelooze, op uitheemsche voorbeelden
geïnspireerde kunst kon produceeren.

PIER PANDER, PORTRET VAN J. DE KOO.

Wij willen niets ten nadeele zeggen van dezen zachtmoedigen man, uit wiens
vrouwelijk werk ons geen enkele nieuwe noot tegemoet klinkt. Het is bescheiden,
wat zoet, niet al te levend, meest voor salons of voor een kerkhof vervaardigd. Pleinen
en openbare gebouwen worden er niet door ontsierd, zooals door de voortbrengselen
van zoo menigen kunstbroeder. Waarom zou men dus tegen P i e r P a n d e r te veld
trekken? Maar wanneer men denkt aan het ontzaggelijk oeuvre dat een lichamelijk
zoo veel lijdende als A l b e r t H a h n heeft nagelaten; aan het werk, waarmee nu
reeds een M a n k e s , met zijn uiterst teer gestel, ons verrast heeft, dan mogen wij
terecht vragen of de grootste schade, die men den lichamelijk zwakken kunstenaar
kan toevoegen niet die is, hem los te maken uit zijn land en zijn omgeving.
Wanneer kunstbeschermers P a n d e r stil op zijn schuit gelaten hadden, zou hij
wellicht in ons ruw klimaat een minder hoogen leeftijd bereikt hebben en in plaats
van het marmer had hij misschien het stoere hout bewerkt, maar als kunstenaar zou
hij niet minder gelukkig geweest zijn en ons allicht iets hebben nagelaten wat we als
een uiting van individueele, gezonde volkskunst hadden mogen prijzen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

ETHA FLES.

J.H. Jurres bij Gerbrands te Utrecht.
Wij denken bij het zien van Jurres' werken onwillekeurig aan Velasquez, maar ook
aan Delacroix en Doré, en langs deze heen toch ook aan Jurres zelf. Hij
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heeft een eigen palet, een eigen zin voor compositie, een eigen wijze van schilderen
zelfs. Hij zoekt graag vele variatiën in het bruin en in het rood, met daartusschenin
een sterk contrasteerende kleur. Die tegenstellingen vinden wij ook in zijn
composities, waarbij een groot middenfiguur, een Sint Maarten bijv, sterk domineert,
terwijl de andere sujetten eromheen gegroepeerd zijn. Zoo'n hoofdfiguur beheerscht
dan het geheele doek, zóó zelfs dat het soms lijkt of niet het onderwerp-zelf Jurres
aangreep, maar dat het voor hem slechts een aanleiding was om een ruiter op een
groot wit paard te schilderen. Want het zijn paarden vooral die zijn liefde hebben,
paarden in actie, steigerend met een ruiter op den rug, of dravend in een oorlogsaanval,
of staande in strakken houding, den kop licht gebogen. In die paarden doet hij denken
aan Breitner, heeft hij diens liefde voor het schilderachtige, voor de flikkering van
het licht op schonk en pooten. Hij ziet zijn paarden in hun groote lijnen, maar meer
nog in de speling van kleur, die door bouw en verlichting de vormen accentueert.
Zijn onderwerpen zoekt Jurres in de Romantiek, bij Don Quichot en bij Gil Blas,
en het zijn juist de ridder- en rooverscenes waarbij hij gelegenheid heeft tot de
levendige composities, die hem zoo aantrekken.
De thans in den kunsthandel Gerbrands geëxposeerde schilderijen, van vrij jongen
datum, typeeren wel zeer goed den stijl van Jurres' werk.
De beide groote Sint Maartens, de eene met het groote witte paard, waarnaast de
bedelaar, die een deel van den vuurrooden mantel zal krijgen, is neergehurkt; en de
andere meer rustig gehouden schilderij met de Heilige op een bruin paard, zij doen
ons Jurres' compositiegaven en zijn kleurtoonaarden ten volle erkennen.
Toch zijn mij eigenlijk die kleine studies, waarin de persoonlijke schilderwijze
zoo uitkomt nog liever. In een ruiter op een stijgerend wit paard, dat voortreffelijk
van actie is, en waaraan wij zien dat het alleen en uitsluitend om het paard te doen
was, lijkt mij de s c h i l d e r Jurres op zijn best. Ook in een geval van ruiters en
paarden en schutters vond hij aanleiding tot aardige compositie die mede als
kleurgeheel aangenaam aandoet. Er zit dàn zelfs meer romantiek in het schilderij
door opvatting en kleur dan wanneer hij een romantisch verhaal tot onderwerp koos.
Ook in zijn bijbelsche voorstellingen is hij meer schilder dan droomer, en daardoor
is de indruk die zij maken, de geest die er van uitgaat, niet die van een verheven
bijbelsch verhaal, maar van een kleurige oostersche scène.
Zoo zag Jurres ‘De bespotting van Christus’ als picturalist, zij was hem een
aanleiding tot een kleurige figuurschildering, waarin wij echter het geestelijk element
missen.
R.W.P. Jr.
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[Nummer 11]

‘CHAIR D'AUTRUI’, NAAR EEN BRONS VAN MEDARDO ROSSO.
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Medardo Rosso, door Etha Fles.
‘Il faut être rêveur et vivre’, Rosso.
Weinige weken voordat Italië aan Oostenrijk den oorlog verklaarde, werd in Venetië,
in 't museum voor moderne kunst, een zaal geopend met werken van Medardo Rosso.

MEDARDO ROSSO.

Deze verzameling, deels door de stad aangekocht, deels ten geschenke ontvangen,
bevat een aantal werken uit de groote arbeidsperiode van den kunstenaar. Tusschen
het oudste: ‘La concierge’ (1883) en het laatste: ‘Ecce Puer’ (1904) liggen meer dan
twintig jaren, daarom kunnen wij de geheele ontwikkeling van Rosso hier vervolgen.
Elke nieuwe schepping schijnt ons een mijlpaal op den weg, die hem van het
impressionisme tot het expressionisme voerde. Gaf hij in zijn ‘Intérieur de l'omnibus’,
‘Le malade à l'hôpital’ en ‘La concierge’ nog geweldige indrukken uit het dagleven,
zijn ‘Dolores’ en ‘Ecce Puer’ rijzen voor ons op als de gesublimeerde expressies van
lijden de een, de ander van schuld.*)
Zich afwendend van het materieele in de ‘Welt der Erscheinung’ ging hij droomen
in klei boetseeren, zooals Carrière en Thys Maris als door hun adem op het doek
bliezen. Naarmate hij al meer het bestaande ziet als deel van de atmosfeer, omhuifd
en gedrenkt door het licht ziet hij, wat hem émotionneert nog maar als een
spiegelbeeld. Hij formuleert zijn ‘rien n'est matériel dans l'espace’ en voelt zich ten
slotte zoo één met alles wat leeft, zoo één met den trillenden ether, dat hij de stof
niet meer waagt aan te raken, die te grof is om vorm te geven aan zijn visioenen van
licht en schaduw.
Medardo Rosso werd in 1858 in Turijn geboren. Hij kwam uit een kleinburgerlijk
gezin; kunstenaars waren er niet in zijn familie, zijn omgeving behoorde tot de
*) ‘Ecce Puer’: ‘Zie het kind.’ Rijke ouders hadden Rosso verzocht het portret van hun kind te
maken. Toen het de kamer binnenkwam zeide hij tegen zichzelf: ‘voilà la vision de pureté
dans un monde banal’. Hij kon alleen het idéaal van reinheid geven - de familie zei later ‘dat
het niet gelijkend was!’
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bekrompen ambtenaarswereld waarin kunst als een nutteloos weeldeartikel en de
kunstenaar als een hongerlijder beschouwd wordt. In zijn jeugd leerde hij teekenen
noch schilderen, daarom behoefde hij dan ook later niet eerst de valsche akademische
begrippen af te schudden waarmede de smaak en het inzicht der Italianen, dank zij
het bij duizendtallen copieeren van een kunst uit eeuwen, die niets meer met onzen
tijd gemeen hebben, geheel bedorven zijn.
Van kind af vijand van allen dwang en schoolschheid, zag de jonge Rosso met
vrijen blik in de natuur rond en gaf hij reeds in zijn eerste werken den directen indruk
weer,
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dien hij, de hyper-individualist, van haar ontving.

ROSSO PLAATST DE ‘CIRFS’ IN DE OVENS.

Als jongen begon hij kerkinterieurs te schilderen, maar zijn vader was er niet voor
te vinden, dat zijn zoon kunstenaar zou worden. In Italië moet een kind zoo gauw
mogelijk geld naar huis brengen en een artiest is daar veel minder in tel dan in andere
kultuur-landen. Medardo kreeg dus geen geld meer om verf te koopen, maar dat
deerde hem weinig, want hij was er niet het karakter naar zich door de omstandigheden
of door menschen te laten dwingen om een weg in te slaan een haarbreed afwijkend
van de richting die hij wilde gaan, of iets van een opvatting prijs te geven, die hij
voor zich zelf als juist erkend had. Een geboren vrijbuiter, sprong hij als
kostschooljongen uit een hooge tweede verdieping om niet voor een vergrijp
opgesloten te worden; als soldaat sloeg hij een meerdere, die hem brutaliseerde en
ontsnapte ternauwernood aan de doodstraf; maar deze zou hij liever ondergaan hebben
dan zich een oogenblik te buigen voor een willekeurig boven hem gestelde macht.
Toen hij dus geen verf meer kreeg, nam hij de klei van den weg. Zij was goedkoop
genoeg, deze materie zou hem onderdanig worden, haar zou hij dwingen de kleur en
atmosfeer uit te drukken, die hij op het doek had willen weergeven en omdat hij niet
alleen nooit onderwijs genoot maar ook geen musea binnenging - hij wilde niet weten
wat anderen vóór hem gemaakt hadden, alleen zijn eigen waarnemingen en impressies
hadden waarde voor hem - stond hij van den aanvang af op het standpunt, dat een
kunstenaar alleen rekening heeft te houden met de aandoening, die hij door een zekere
impressie ondervindt. Alle wijzen waarop hij deze aandoening op anderen vermag
over te dragen, waren in zijn oog geoorloofd. ‘Geeft een werk ons de sensatie van
l e v e n , geeft het ons een emotie? dàt alleen is de vraag. Leven en emotie worden
door het licht gewekt, zonder het licht verstart al het bestaande. Wil ik dus in mijn
werk het l e v e n geven, dan moet ik het l i c h t geven,’ zoo filosofeerde de
twintigjarige Rosso en 's avonds rondloopend in Genua, werd hij getroffen door 't
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effect dat de schaduwen van de menschen op de wit marmeren paleizen maakte. Hij
zag, dat er geen verschil van toonswaarde was tusschen den mensch en zijn schaduw,
dat deze ineenvloeiden tot één groote plek donkerte. ‘Waarom vertrouwen wij onze
oogen niet?’ zeide Rosso, ‘waarom durft de beeldhouwer
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niet licht en schaduw naast elkaar zetten zonder te overwegen, dat het ééne een reëel
lichaam, het andere een ongrijpbare schim is? We willen altijd een figuur plastisch
in de ruimte zien, al doet zij zich aan ons oog niet minder vlak voor als een stuk
muur. Hoeveel eeuwen lang staan nu al op onze kerkhoven en pleinen in onze kerken
en musea die uitgeknipte levenlooze beelden - levenloos, omdat ze niet gevoeld,
gedacht en gezien zijn als één met de atmosfeer waarvan ze deel uitmaakten.’ En
naar huis gaande nam Rosso een groote massa klei en vormde daaruit in een paar
dagen zijn: ‘Intérieur de l'omnibus’ de herinnering aan een groepje menschen, die
hij met hun vermoeide gezichten en zakkerige lichamen bij elkaar had zien hokken
als een groote massa van licht en schaduw. De fotografie van deze levensgroote
figuren, deed Degas bewonderend uitroepen: ‘quelle belle peinture!’ Deze schilder
kon niet gelooven, dat hij hier de reproductie van een beeldhouwwerk voor zich zag.
Voor Rosso was dit een voldoening. ‘Noem mijn werk zooals gewilt’, zei hij ‘ik
maak het niet voor blinden, die het betasten moeten, ook kan het niet zooals dat van
mijn confrères op een schijf in de rondte worden gedraaid. Ik wil alleen dat het u
emotionneert, dat gij 't voelt leven en dat zal gebeuren als ge 't onder de goede
belichting ziet. Maar is deze ook niet een vereischte voor 't werk van den schilder?

‘LA CONCIERGE.’ 1883. MUSEUM TE ROME.

Is het werk van den beeldhouwer niet gaandeweg voor ons synoniem geworden
met een ding dat geheel levenloos is? Vraag maar eens aan uw bediende hoe deze
of gene hem op een verbazingwekkende boodschap antwoordde. Tien tegen één dat
hij zeggen zal: ‘hij bleef staan als een s t a n d b e e l d ’.
Toen Rosso in '80 in Italië tegen de akademische begrippen en overleveringen
optrad, stond hij geheel alleen in dien strijd. De ketterij van het impressionisme was
hier nog onbekend. In dit land, waar de eeuwen door de schoone vorm verheerlijkt
werd, bleven kunstenaar en publiek vijandig gekant tegen kunstopvattingen, die
lijnrecht ingingen tegen het ideaal der Grieken en hun navolgers, de Renaissancisten.
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Toen in '89 Rosso's impressie van Filippo Filippi op het kerkhof te Milaan onthuld
werd (een monument, dat daar staat als een geweldig stuk leven tusschen een heirleger
van marmeren
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poppen), werd de durf waarmee dat gedenkteeken gecreëerd werd, weinig gewaardeerd
door zijn stad- en landgenooten. De officieele bestellingen waren van nu af voor de
akademici. Ziek in 't hospitaal schiep hij zijn ‘Malade à l'hôpital’ dat twintig jaar
later Rodin voor diens ‘Balzac’ inspireerde en zonder een cent ging hij naar Rome,
waar hij de nachten in de vochtige gangen van het Colosseum doorbracht.

‘RIEUSE’, VERZAMELING AUG. RODIN.

Heine heeft gezegd: ‘Wanneer een profeet dertig jaar wordt, sterft hij, of hij wordt
afvallig’, maar Rosso werd geen dag ontrouw aan zijn kunst-ideaal en evenmin werd
hij een ‘Kompromissler’. Nooit verkocht hij een atoom van zijn overtuiging en liever
sloeg hij zijn werk in stukken dan er op verzoek van een kooper een streek aan te
veranderen.
Met een vastgewortelde overtuiging en oneindigen strijdlust ging hij het leven in.
De grond van Italië brandde hem onder de voeten. ‘Ik houd van de zee omdat ze
sterker is dan ik’, zei hij eens, en zoo trok hij in '90 naar Parijs.
Zonder middelen, zonder aanbevelingen, noch connecties stortte hij zich in die
menschenzee, waar de strijd om het bestaan zoo meedoogenloos gevoerd en de
enkeling zoo gauw door de branding verzwolgen wordt. Maar daarom juist wilde hij
hier leven en werken en zich zijn plaats als kunstenaar veroveren. Parijs is het
chauvinistische milieu bij uîtnemendheid waar een Italiaan, voor wie de Franschman
dadelijk het schimpwoord ‘macaroni’ klaar heeft, het nog bizonder zwaar te
verantwoorden heeft. In '14 werd er daar wel veel over de geliefde ‘zusternatie’
gepraat maar wie de kaart van 't land kent, weet hoe jaloersch die zusters op elkaar
zijn. Toen Carnot door een Italiaan vermoord was, vond Rosso 's ochtends al de
planten in zijn tuin vernield. ‘Oui malgré sa réputation de ville lumière, Paris manque
souvent de pétrole!’ was alles wat hij zeide. Hij worstelde hier jaren lang tegen
ontbering en vijandelijke dwarsdrijverijen. Dikwijls ontbrak hem het geld om de
brandstof te koopen, die hij noodig had voor 't gieten van een brons. Maar dan wierp
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hij, evenals Benvenuto Cellini, zijn meubelen in den oven. De typisch Italiaansche
angst, in de beurs gezien te worden, bemoeilijkte zijn leven nog in 't bizonder. Liever
bleef hij, zooals eens gebeurde, drie dagen met niets dan een glas water te bed liggen,
dan een diner aan te nemen van den Maecenas, die een werk bij hem kocht. Hij had
geen stuiver in zijn zak maar wilde op de betaling wachten
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alsof er bij deze geen haast was, uit vrees zijn armoede te verraden. Voor niets ter
wereld zou hij ooit zijn onafhankelijkheid prijs geven, noch in zijn werk, noch in
zijn dagelijksch bestaan. Hij is zijn eigen barbier en trekt zich zijn tanden zelf uit
om ook maar geen moment in de macht van een ander te komen: ‘je veux rester
patron chez moi’. Hij koopt zelf alle dingen die hij noodig heeft, niet alleen zijn
spijzen, die hij, alle Italianen zijn geboren koks, uitstekend bereidt, maar de metalen,
de steenen en wat hij voor de constructie van zijn ovens en het gieten zijner werken
noodig heeft. Hij bouwt zijn ovens van den eersten tot den laatsten steen. Zoekt bij
den uitdrager allerlei metalen voorwerpen welke hij meent, dat een mooi amalgama
zullen vormen en stookt 36 uur het vuur dat het was doet wegvloeien, een bewerking
die het ledig laat ontstaan, dat straks met gloeiend metaal gevuld zal worden. Alleen
wanneer de mantel in den grond neer is gelaten en het metaal in de smeltkroes kookt,
mag een werkman deze met hem van 't vuur tillen en den gloeienden stroom in den
vorm gieten. Geen vreemde hand raakt verder aan zijn werk, dat hij zelf den volgenden
dag uit de harde omhulling bevrijdt, hier en daar nog iets van de zandige materie op
het brons latende om een zeker effect te verhoogen, terwijl, door de tallooze proeven,
die hij met chemische stoffen nam om mooie ‘patines’ voor zijn bronzen en wassen
te verkrijgen, deze nu eens groenachtig-goud glanzen of een donker-purperen gloed
vertoonen, dan weer er uitzien als een dof edelmetaal, dat lang in den grond begraven
geweest is.*)

‘FEMME A LA VOILETTE.’ 1893. MUSEUM TE ROME.

Voor Rosso was in Parijs de strijd om 't bestaan dubbel moeielijk, omdat hij een
zeer vijandige houding tegen de kunstkoopers aannam. Hij kon geen middelaar dulden
*) Als bronsgieter heeft Rosso volgens de kenners een ongeëvenaard meesterschap. Toen de
directeur van het Kensington Museum eens in Londen een afgietsel van een kleinen
Griekschen wagenmenner zag, nam hij het op en zei, dat het zoo mooi gegoten was alsof
Rosso het gedaan had en inderdaad hield hij een werk van dezen in de hand.
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tusschen zijn werk en het publiek; wie de truc's van dit gilde in Frankrijks hoofdstad
kent, weet welk een harden dobber de artiest daar heeft, om zonder deze machtige
tusschen personen het klaar te spelen zijn werk in de musea en collecties geplaatst
te krijgen en toch slaagde Rosso hierin en staan zijn werken in ‘le Petit Palais’, in
het ‘Luxembourg’ en in de beste private collecties van Parijs.
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Auguste Rodin bezocht den veel jongeren kunstenaar in zijn atelier en vol
bewondering voor Rosso's krachtig impressionisme bood hij hem een torse in brons
voor diens Rieuse aan. Rodin's ingenomenheid met zijn Piemonteeschen kunstbroeder
verminderde naarmate zich een grootere kring van bewonderaars om dezen vormde
en men in Parijs niet alleen zeide maar schrijven durfde, dat Medardo Rosso een
grooten invloed op Rodin had uitgeoefend en zijn evenknie genoemd mocht worden.*)

JODENKINDJE. MUSEUM VAN TROYES.

In de eerste jaren, die hij in Parijs doorbracht boetseerde Rosso vrouwen- en
kinder-gezichten maar niet boeide hem lijn en vorm; de atmosfeer, de lichtspeling
waarin hij zoo'n gezicht even gezien had, gaf hij weer: de lichtreflexen op de teere
huid, het lachen van den mond, den blik zelven, niet de lijnen van het oog. Terwijl
het plastische al minder beteekenis voor hem kreeg, wilde hij alleen nog maar de
kern der dingen geven. In zijn interview met den Red. der Chicago Revue zegt hij:
‘Alle indrukken danken wij aan het licht. Licht, lucht en kleur zijn even onbegrensd
als onze gedachten. Geen enkel lichaam is begrensd, noch af te scheiden van de
atmosfeer waarin het zich bevindt, alles zwemt in licht, en wij zien een voorwerp
alleen door de trillingen van lichtgolven. Waren deze oneindig sterker, dan zouden
wij inplaats van het contrast van licht en schaduw, - en door deze heeft een lichaam
vorm voor ons, - weinig meer dan een grijze vlek zien. Wij kunnen slechts de
*) Toen de ‘Penseur’ voor het Panthéon onthuld werd en de feestredenaar Rodin den meester
van het impressionisme in de beeldhouwkunst noemde, riep tot driemaal toe een stem ‘et
Medardo Rosso?’ en André Ibels de bekende Parijsche kritikus schreef in de ‘Vie de Paris’
aan 't adres van Rodin: ‘één werk heeft u bovenal beroemd gemaakt - uw Balzac; welnu wilt
ge, dat ik daar eens een woordje over zeggen zal? - Uw “Balzac” is geconcipieerd - maar
slecht geconcipieerd! - volgens de theorie van een ander; deze “ander” is de auteur van de
Rieuse, die gij eens vol bewondering wildet voor uw “Torse”; dezen “ander” hebt gij
ijverzuchtig overal weggedrongen; deze “ander” eindelijk heeft een nieuwen horizon voor
de beeldhouwkunst geopend: ik heb M e d a r d o R o s s o genoemd.’
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herinnering aan een lichteffect trachten vast te houden. Onze mooiste oogenblikken
hebben wij aan het licht te danken en ik ben overtuigd, dat de beste werken van een
Bach en Beethoven ontstaan zijn ‘grâce à une lumière quelconque’. Want ik maak
geen onderscheid tusschen plastiek, schilderkunst, litteratuur en muziek. Elk
kunstwerk moet een geheel zijn en alles omvatten. ‘Il ne faut que
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captiver et fixer avec des moyens quelconques, que le paroxysme de joie et de douleur,
toute la pathétique humaine, aperçue dans la minute durant l'espace d'un moment.
Elk moment dat wij waarlijk L e v e n is als muziek. Rembrandt's anatomie in
Amsterdam noem ik een goed beeldhouwwerk; ik hoorde eens de VIIIste Prélude
van Bach en mijn blik viel op mijn “Ecce Puer” dat naast het klavier stond, voor mij
smolten ze als een stuk goede muziek in elkaar. Geeft Dante niet de meest volkomen
schilder- en beeldhouwwerken die we ons denken kunnen? In de oogenblikken van
diep geestelijk lijden zijn we als een viool waarvan de snaren met een smartkreet
springen, met een geluid, dat van de intensiteit van ons lijden getuigt. In elke
schepping van ons moet deze kreet naklinken.

L'âGE D'OR.

1886. STED. MUSEUM TE PARIJS.

Scheppen is voor mij hevigst fysiek lijden; ik heb in zulke uren de gewaarwording
alsof men mij het vleesch van het lichaam trekt’. Zulke woorden van Rosso laten
ons begrijpen waarom zijn ‘oeuvre’ betrekkelijk zoo klein is en niet meer bevat dan
een veertigtal impressies in brons en was, die binnenshuis of op straat gezien zijn en
een portefeuille met zwartkrijtteekeningen, bladen schijnen het uit het schetsboek
van een gevoelig schilder, die geen schitterend palet noodig heeft maar met wit en
zwart zeggen kan wat hem emotionneert.
***
Wie met Medardo Rosso een paar uur in zijn werkplaats doorbracht of hem daar als
bronsgieter aan 't werk zag, zal den indruk niet gauw vergeten, dien men daar van
den kunstenaar ontvangt. Hier zijn tapijten noch gemakkelijke stoelen. Massa's klei,
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steen en cement liggen in de hoeken van het groote atelier, maar tusschen hamers,
tangen en smeltkroezen ontbreken nooit een paar teere bloemen of glanzende vruchten.

FILIPPO FILIPPI.

1889. MONUMENT OP HET KERKHOF TE MILAAN.

Geheel onvergetelijk was voor ons een bezoek dat wij eens 's avonds laat in zijn
atelier maakten. We hadden in het ‘Théatre des Arts’ de première van een stuk
bijgewoond waar de ongelooflijke pracht der monteering de leegheid van het drama
moest bedekken. Geërgerd liepen wij de boulevard des Batignolles op en zagen Rosso
bij zijn atelier in een klein café. Hij wenkte ons bij hem te komen zitten. ‘Hebt ge
wezenlijk nog behoefte om in het theater te gaan’, vroeg hij verwonderd, ‘ik zie meer
tragiek in de gezichten van de voorbijgangers. Soms vraag ik wel eens zoo'n armen
drommel een glas wijn met me te drinken, dan vertelt hij me z'n geschiedenis, die
vind ik mooier dan de heele Shakespeare.... Shakespeare is eigentlijk de Engelsche
Balzac, maar 't is gemakkelijker het leven te geven in een tooneelstuk, met de
hulpmiddelen van decoraties en costumes, dan in een enkele bladzij proza. Dante is
groot omdat hij in vier regels geheel een leven vastlegt. Wie een tooneelstuk of een
opera schrijft, heeft een lijst voor z'n werk noodig, daarom staat Wagner beneden
Händel, Bach en Beethoven; de opera is als het schilderij: de materieele objectieve
expressie. Hier heeft men nog behoefte aan lijnen en kleuren. Veel materieele
hulpmiddelen worden aangewend om gedachten, emoties en licht te vertolken. Ik
ben overtuigd, dat die beide kunstvormen zeer zullen verminderen, zooal niet geheel
verdwijnen. Welke opera houdt het uit naast een expressie van Frescobaldi of Bach?
Deze werken op ons door kleur en ruimte, door hun intens menschelijk leven en
worden één met de schepping - zij doen ons meer dan aan een “opera” denken aan
“opere” maar kom, ga mee naar m'n atelier dan zal ik jelui m'n laatste brons laten
zien. Ze is heel goed uit den vorm gekomen.’ We volgden hem naar zijn werkplaats.
‘Blijf daar in dien hoek staan’, zei hij en streek een lucifer aan waarmee hij zijn
‘Bouchée de pain’ verlichtte, het gezicht van een kindje, zooals hij het een oogenblik
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op den arm van zijn moeder bij de kindervoeding gezien had. Het mondje vol brood,
het neusje en de oogen bijna weggezakt tusschen het ronde voorhoofd en de bolle
wangetjes. ‘Il est bien, mon petiot,’ zei hij vergenoegd en zooals hij vaak op straat
een gevallen dreumes weer op z'n voetjes zet of in 't voorbijgaan een kleintje streelt,
zoo liet hij nu als een teere liefkoozing de vlam spelen over deze subtiele visie van
nauw uitbottend leven, en terwijl het licht nog even opflak-
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kerde, bescheen het ook de gevoelvolle hand van den kunstenaar en zijn hoog
voorhoofd met de zware wenkbrauwen waaronder de goudbruine oogen wegschuilen.

‘MALADE à L'HôPITAL.’ 1889.

***
‘Losque je pense à l'oeuvre de Rosso je me laisse emporter par l'enthousiasme. Malgré
le long chemin parcouru dans votre vie, devant un tel homme vous vous trouvez sur
une nouvelle route’, schreef Borgmayer in de Revue van Chicago en inderdaad, wie
zich herinnert hoe Rosso de jaren door de opvattingen verdedigde, die hij zich
onafhankelijk van zijn omgeving in een achterlijk conventioneel land gevormd had,
hoe hij zich zijn leven lang kantte tegen zooveel instellingen van onze maatschappij,
die nu met den dag opgeruimd worden of ineenstorten, die weet hoe hij, de geboren
anarchist, aanstonds als een nieuw mensch in den nieuwen tijd kwam te staan. Als
kunstenaar gaf hij de uiterste consequentie van de kunst der XIXde eeuw, die almeer
in de atmosfeer moest vervloeien, naarmate ook onze samenleving ‘im Auflösen
begriffen’ was.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

“INTERIEUR DE L'OMNIBUS” (FRAGMENT) 1883.

Rosso herhaalde zich nooit in zijn werken, die altijd het resultaat waren van een
stuk intens leven. In den grond meer denkend dan scheppend kunstenaar ‘vivre c'est
p e n s e r sans limites’ zegt hij, voelde hij instinctief dat hij 't laatste woord gesproken
had van de expressionistische kunst en dat zijn ‘Ecce Puer’ de cyclus zijner werken
sloot. De groote omwenteling in de maatschappij stond voor de deur, onze
samenleving zou meer behoefte aan sociale hervormers dan aan kunstenaars gaan
voelen en een nieuwe levenskrachtige kunst zal eerst opgroeien uit het krachtig
vernieuwde organisme van de maatschappij; deze kon Rosso evenmin geven als
eenig nu levend kunstenaar. Zijn laatste werken reflecteeren het verlangen naar de
‘Weltflucht’ van onze dagen - het verlangen zich op te lossen in het Al. ‘Basta, basta,
ik verkondigde lang ge-
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noeg de waarheid’, zegt Rosso; want omdat hij zoo krachtig als een oerplant uit de
maatschappij omhoog groeide is hij, die zoo sterk zich bewust fs van eigen kracht,
zich niet bewust, hoezeer hij en zijn kunst het product zijn van dezen tijd en van onze
samenleving; hij denkt, dat hij niet meer w i l scheppen en hij zou niet kunnen
aannemen dat de verwording der maatschappij hem, den actieven kunstenaar, tot
stilstaan en contemplatie dwingt. En toch is het deze verwording die hem doet
verlangen zich op het land terug te trekken, den grond te bewerken en met de dieren
te leven. Even als Walt Whitman voelt Rosso zich volkomen één met de natuur. Hij
drinkt 't liefst het water direct aan de bron; als het in de karaf is, vindt hij het al
bedorven, het mist dan de bekoring der frischheid. ‘Uren lang kan ik in 't gras blijven
liggen totdat ik me één voel met de planten en de kleine insekten, die in deze voor
mij oneindige wereld heen en weer loopen’.

LACHENDE VROUW.

Maar dan weer gooit Rosso z'n contemplatieve stemming van zich af en werkt
weken lang als een slaaf om z'n bronzen of wassen te gieten. ‘Ik weet heel goed, hoe
ik er uitzie’, zei hij eens, ‘mijn voorhoofd en oogen zijn terriblement rêveur, het
onderste gedeelte van mijn gezicht zou van een krijgsman kunnen zijn, mijn hals en
torse zijn die van een athleet’. De m y s t i e k e d r o o m e r , d e s t r i j d e r , d e
a r b e i d e r , deze drie vinden we altijd in Medardo Rosso terug. De contrasten van
zijn wezen balanceeren elkaar. Uit zijn droomen schrikt hij op en grijpt naar de
wapens om tegen een maatschappij te velde te trekken, die vijandig tegenover zijn
ideeën staat. In zijn interview onderbreekt hij plotseling een lofzang op het leven en
op het licht om allerlei instellingen te hekelen, die hem in onze samenleving een
gruwel zijn zooals het legioen van eer en de ‘Académie de France’. ‘Denk eens aan,’
roept hij spottend, ‘veertig onsterfelijken! Vergis u niet in 't cijfer, geen 39 en geen
41! Hoe durft een volk, hoe durft een mensch zoo arrogant zijn, welk een gebrek aan
beschaving en aan achting voor zijn medemenschen! Is het een verdienste als de een
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wat meer verstand dan de ander heeft? Elk mensch groeit als een plant die meer of
minder blaren, bloesem en vruchten voortbrengt, al naardat hij meer of minder goede
aarde of zon heeft. Wie beter bedeeld is door anderen, zou zich eerder tegenover
dezen moeten schamen dan hem nog met een rood lintje in z'n knoopsgat te
beleedigen. Alles zou zoo eerlijk mogelijk verdeeld moeten worden,
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want in waarheid is niets ons eigendom maar ons k u n n e n en ons w e t e n behoort
aan heel de menschheid. Zij zijn “bagage à tous”.’
Wij kennen Rosso als den hartstochtelijken strijder tegen alle conventioneele
begrippen, tegen alle officieele autoriteiten. Leven is voor hem synoniem met strijden.
Maar alleen de intellectueele strijd vindt hij gerechtvaardigd. Weinigen zullen onder
de menschonteerenden oorlog dezer jaren zóó geleden hebben als hij, die de vrijheid
en het leven eerbiedigt als weinigen. In 1902 bezocht hij Weenen en Berlijn. Duitsch
verstond hij niet, maar hij bestudeerde de gezichten, de houding van de menschen,
hij zag de militairen met hun ingedresseerde bewegingen en was ontzet. ‘Let op mijn
woorden, dáár breekt eens een revolutie uit erger dan elders, waar zóó een volk tot
automaat verlaagd wordt, zal de reactie niet uitblijven. Croyez moi, les couronnes
sont là-bas déja chez l'emballeur’.

KIND IN DE ZON.

1902. FOLKWANGER MUSEUM, HAGEN.

Sinds het uitbreken van den oorlog kon hij niemand spreken zonder zijn afschuw
over het dooden te uiten; het werd een obsessie voor hem. Dat veel oude monumenten
vernietigd werden vond hij goed, ‘laten ze er mooiere voor in de plaats zetten, de
menschen die nu jammeren over de beschadiging van de kathedraal van Reims gaan
aan het mooiste boerenhuis voorbij zonder het met een blik te verwaardigen. Zij zien
niet de logika, de evenmaat, de eerbiedwaardigheid van zoo'n gebouw; ze zien niet
hoe het als een sterke gezonde plant uit de aarde is opgegroeid en veel natuurlijker
in zijn verheven schoonheid uit den grond oprijst als een gothische kerk’.
Maar het onrecht aan 't leven begaan, deze vervolgde hem omdat hij van de jeugd
alles verwachtte voor den opbouw van een nieuwe betere samenleving. In den oorlog
zag hij niets dan een zinneloos misdadig moorden en evenmin als er voor hem lijnen
en omtrekken bestaan, evenmin aanvaardt hij verschil van ras of nationaliteit. ‘Licht,
kleur en een mooi effect is er voor ons allen zonder onderscheid, want voor de zon
bestaat het begrip v a d e r l a n d gelukkig niet en - zegt hij in zijn interview - ik ken
maar twee naties: de Grooten en de Kleinen; boven het begrip vaderland staat bij mij
het begrip mensch - de man die de liefde voor 't vaderland boven alles stelt, houdt
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niet van kinderen. Vrouwen zijn minder chauvinistisch dan mannen, want ze hebben
de kinderen van alle naties lief omdat ze vóór alles moeder zijn. Als ik zooveel
vlaggen uit de huizen zie wapperen heb ik de grootste lust ze naar beneden te trekken
en er hemden en broeken voor arme kinderen van te maken. Bij al dat gepraat over
't verschil van nationaliteiten zou ik aanraden eens na te gaan wie onze voorvaders
zijn en als iemand een uitvinding gedaan heeft, werd die dan niet het eigendom van
de geheele wereld? Degene die er geld mee verdiende heeft nooit bezwaren gehad
zaken te doen
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met menschen van een ander land of een andere religie. De meeste ellende komt door
de opvoeding. Ik zou de kinderen in de scholen uniform willen kleeden, dan zou
geen zich meer dan de ander denken en er de geschiedenislessen afschaffen. Deze
is de bron van alle kwaad; zij leert de jeugd andere volken te haten in plaats van de
groote broederliefde aan te kweeken.’

ZIEK KIND.

1893. NAT. MUSEUM, TE DRESDEN.

In de kunst van Rosso was geen plaats voor de ‘Weltbejahung’ die ook een sterke
kant van zijn wezen is, een psychisch intens doorvoeld en doorleefd werk kan in
dezen tijd niet meer gecreëerd worden. Toch moet de kunstenaar van droom telkens
weer tot daad overgaan. Daarom zocht Rosso's dadendorstige natuur naar een anderen
uitweg; inplaats van zich in de natuur terug te trekken, ging hij in Italië en waar hij
maar kon, maakte hij propaganda tegen den oorlog; op de vraag of hij een nieuw
werk onderhanden had antwoordde hij: ‘Een nieuw werk? Ik heb iets beters te doen.
Wanneer ik in dezen tijd maar een enkelen soldaat zóó van de misdaad van het dooden
overtuig, dat hij zijn wapen weggooit, dan heb ik niet te vergeefs geleefd’.
***
‘On ne vit que par les contrastes’, en zoo worden die jaren van propagandistische
activiteit weer afgewisseld door periodes waarin Rosso geheele dagen in mystieke
droomerijen verdiept, zijn atelier niet verlaat. Dan is hij doof voor alle kloppen aan
de deur van zijn werkplaats en is eindelijk, zooals hij zegt, zoo moê van het denken,
dat hij naar bed gaat, of hij kijkt rond in zijn atelier, ziet een c i r e en stelt zich voor
hoe die er in mooi gepatineerd brons uit zal zien. Dan dreunt de groote werkplaats
de volgende dagen van het aanslepen der metalen, van alle voorbereiding die voor
't gieten noodig is. Eindelijk plaatst hij de goed ommantelde was in den grond en hij
stookt het geweldige vuur onder de smeltkroes. Met een ijzeren staaf slaat hij in de
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gloeiende kolen, hoog spatten de vonken door de ruimte en verzengen hem haren en
baard, want hij vreest zijn drang naar filosofeeren en wegdroomen van het bestaande.
Aan een vriend schreef hij eens: ‘Je suis trop rêveur. J'ai peur de moi quand je suis
absorbé dans de tels rêves. Il ne faut pas être comme ça dans la vie. Le beau rêve
c'était Rembrandt, Tizian, Tintoretto dans leurs meilleures choses. Il faut être r ê v e u r
e t v i v r e ’ en in deze woorden ligt voor mij wel de synthese van het wezen van
Medardo Rosso, wiens kunst en leven in harmonie zijn met onzen van strijd zwangeren
tijd, in welke de krachtigste individuen een nieuwe toekomst voorbereiden.
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V. CARPACCIO. SAN GIORGIO. SCUOLA DI S. GIORGIO DEGLI SCHIAVONI, VENETIË.

Het paard in de beeldende kunst,
door G.A. Brender a Brandis.
II.
Vinden we in het paard van Gattamelata nog de middeleeuwen terug, naarmate we
in de renaissance vorderen, begint ook de voorstelling hiervan te veranderen, en deze
verandering gaat hand in hand met de omwenteling in de krijgvoering tengevolge
van de uitvinding van het buskruit. Het beschermend pantser wordt tegen dit wapen
nutteloos en daarom afgeworpen; de snelheid wordt in het gevecht weer een factor
van beteekenis. Het contact met het Oosten schept de mogelijkheid aan de nieuwe
eischen tegemoet te komen door den invoer van Arabische en Moorsche paarden,
die, met het zware Westersche paard gekruist, den halfbloed voortbrengen, die vele
honderden jaren het heerschende type wezen zal.
Een der fraaiste werken uit den overgangstijd is de San Giorgio van Carpaccio.
Het meest komt deze wandversiering tot haar recht, wanneer zij, in den namiddag,
door de zon beschenen wordt. Door de scherpe belichting treedt al de rijkdom der
onderdeelen aan den dag, die anders door het halfduister der oude lokaliteit verborgen
blijft.
De kunstenaar heeft zich natuurlijk aan de traditioneele bewapening met speer en
slagzwaard gehouden. Maar in de levendige actie van het paard vermoeden we de
teekenen van een nieuwen tijd.
Uit het formaat van dit doek blijkt al dadelijk, dat de schilder de naïviteit der
middeleeuwen te boven is. Misschien 3 × zoo lang als hoog is het er geheel op
berekend het voortsnellen van den ruiter tot uitdrukking te brengen. In de omtrekken
van het paard zijn, in verband met het kader, de horizontalen overheerschend. De
achterbeenen staan, zooals bij de Assyrische reliefs, gestrekt naar achteren. Maar
nieuw, misschien eenig in de geheele schilderkunst, is de stand der voorbeenen. Als
haken grijpen zij naar voren en suggereeren de geweldige galopsprongen, waarmee
paard en ruiter hun doel nader komen. Dit laatste houdt de ridder gespannen in het
oog; aan de saamgeperste lippen ziet men, dat hij er alles op gezet heeft, een
doodelijken stoot toe te bren-
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gen. Prachtig is de stofuitdrukking van het krijgstuig: het harde speerhout, de ijzeren
onderdeelen overtuigen ons er van, dat met dezen lansstoot niet te spotten valt. Op
gelijke hoogte staat de behandeling van de betooming, waaraan de glans der metalen
versierselen een rijk voorkomen verleent. Hiertoe bepalen zich de meer schilderachtige
eigenschappen van het werk; in het paard heeft Carpaccio het niet verder gebracht,
dan tot een modelleeren en kleuren; den weerschijn op de haren bijv. zal men er
tevergeefs op zoeken. Door dit op den achtergrond blijven van picturale qualiteiten
is dit werk, een der schoonste ruiterstukken, die de schilderkunst heeft aan te wijzen,
kenmerkend voor den overgangstijd; op de ruiter-portretten, die eenige tientallen
jaren later ontstaan, is dit schilderachtige een hoofdzakelijk bestanddeel geworden.
Van deze echte renaissance-werken zullen wij er drie beschouwen.

VELASQUEZ. PORTRET VAN PHILIPS IV, PRADO, MADRID. (NAAR EEN TEEKENING VAN DEN SCHRIJVER).

Van Italiaanschen bodem stamt de beeltenis van Karel V te paard, door Titiaan.
Hoe wijkt de geheele opzet hiervan af van den zoo weinig ouderen San Giorgio! De
zuivere profielstelling, die het er op aanlegt door scherpe belijning de bedoeling van
den kunstenaar weer te geven, is vervangen door het trois quart. We zien den keizer
schuin op ons toerijden; aan het historische moment, den morgen van den slag bij
Mühlberg, worden we herinnerd door de gevelde speer, die hij in de hand houdt. Het
paard is in een handgalop; van een losstormen op den vijand is geen sprake; deze
komt op het doek ook niet voor. Dit ontneemt, geheel volgens de bedoeling van den
schilder, er den te grooten schijn van werkelijkheid aan. Wij aanschouwen zoodoende
het zinnebeeld van een groot geschiedkundig gebeuren; de feitelijkheid van dien
morgen dringt zich niet aan onze aandacht op.
Het rijkunstig bestanddeel laat zich op dit werk weinig gelden; het was voor
Velasquez weggelegd, ook dit tot zijn recht te laten komen, en zoo het volkomenste
te leveren, van wat de renaissance aan ruiterportretten heeft voortgebracht.
In de wisselwerking, die tusschen de nieuwe krijgvoering en de veranderde
fokrichting bestond, had zich de Italiaansche hoogeschool als rij- en
africhtingsmethode ontwikkeld. Zij beöogde een maximum van gehoorzaamheid,
wendbaarheid, plooibaarheid naar alle voorkomende omstandigheden in het gevecht,
aan het paard bij te brengen. Wat wonder dat Velasquez, in zijne afbeelding van den
koninklijken ruiter, diens paard in de houding der pesade voorstelde, dit moeielijke,
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maar centrale hoogeschool ‘air’, dat aan alle andere oefeningen ten grondslag ligt.
Correct zit de koning te paard; veerkrachtig gaat het dier vóór omhoog, en buigt
eenigszins door in de gewrichten der achterbeenen, juist genoeg om de gedachte aan
een verzettelijk steigeren niet te doen opkomen. De voorbeenen zijn niet geheel sym-
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ANT. VAN DIJK. PORTRET VAN KAREL I VAN ENGELAND (NATIONAL GALLERY).
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J.E. RIDINGER. NEUE REITSCHULE.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

305
metrisch geteekend en geven daardoor dien toets van natuurlijkheid aan de geheele
houding, die zoo gunstig afsteekt bij de kunstmatige volmaaktheid op de plaatjes
van menig rijkunstig werk. Ternauwernood wordt de teugel aangehaald; niettemin
zijn hoofd en hals in den stand, die een maximum van gehoorzaamheid en spaarzaam
gebruik van krachten waarborgt. Hieruit blijkt de voortreffelijke africhting van den
hengst. Dat een heftig temperament tot onderwerping gebracht is, bespeuren we aan
de neusgaten, waaruit we het snuiven meenen te hooren, dat als teeken van protest
de wereld ingezonden wordt. Zijn wij met de breedheid van Velasquez eenigszins
vertrouwd, dan vergeven we de tonronde buik, waaraan het leven wat ontbreekt, ja,
wenschen haar niet anders dan op déze wijze in het geheele samenstel opgenomen
te zien, dat, - geleidelijk opgevoerd -, overal dezelfde weergalooze frischheid vertoont,
en geen terugkomen op een wellicht minder geslaagd onderdeel gedoogde.

E. DEGAS. START.

Het portret van Karel I van Engeland te paard, in de National Gallery, door van
Dijck geschilderd, is, evenals de zoo juist besproken werken, meer dan een portret:
als rechtgeaard renaissance-werk tracht het de macht van den souverein te
verheerlijken.
Als Titiaan en Velasquez greep de schilder naar het middel der Assyriers. Een
strakke onbewogenheid van de rijzige ruiterfiguur, aangevuld door enkele
onmiddellijke zinnebeelden, moet de koninklijke waardigheid vertolken. Hiermede
houdt de overeenkomst met de Assyriers op; de zoo vloeiende en milde behandeling
ontnemen aan dit schema voor ons alle barheid.
Het reusachtige schilderij, met het veel meer dan levensgroote paard, werkt op het
eerste gezicht adem benemend. Men ontwaart ternauwernood omtrekken; niettemin
dringt het leven van het machtige dierenlichaam door de schakeeringen der ontroerend
schoone Isabella-kleur zich overtuigend aan ons op. Behalve vorstenbeeltenis in den
stijl der renaissance is het daardoor tevens een dierstuk van den eersten rang.
Een werk van beteekenis binnen de grenzen van de Hollandsche kunst is het
ruiterportret van Dirk Tulp door Paulus Potter. Prof. dr. J. Six schreef er een studie
over in Onze Kunst. De minnaar van het buitenleven werd in innig verband met de
natuur geschilderd. Het landschap lokt onzen blik naar zijn verten; de planten op den
voorgrond spreken van de weelde van den zomer. In soepelen zit geeft de ruiter zich
over aan de beweging van het paard, dat, het hoofd
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links wendend, even medeposeert. Aan de wonderfraaie schildering van staart en
manen wijdde Dr. Six een schoonen passus; jammer dat de houterigheid der
achterbeenen zooveel kwaad aan het werk doet.
Rubens is vooral om zijn teekeningen als conterfeiter van paarden te waardeeren.
In eenvoudige studies naar de natuur wordt hij er niet toe verleid zijn geweldigen
vormenzin aan het goochelen met mensch- en dierlijven dienstbaar te maken.
Niettemin weet hij ons de wellust, waarmede hij een kloekgebouwde paardecroupe
aanschouwde ook op zijn schilderijen, door de meesterlijke plastische wedergave,
zeer wel te doen deelen, en zich als paarden-schilder te doen apprecieeren.

LOUIS TUAILLON. AMAZONE, BRONS. NATIONAL GALLERIE, BERLIJN.

Geen kunstenaar van den eersten rang, maar opmerkenswaard door zijn grooten
durf, is de schilder van veldslagen Van der Meulen. Wij doen een kopergravure naar
zijn werk reproduceeren, waaruit de zeldzame bekwaamheid van den maker blijkt
in het teekenen van moeielijke verkorten. Het paard dat hierop half van boven, half
van voren gezien voorgesteld is, zal zich zoo dadelijk op zijn andere zijde rollen; het
heft kop en hals al op, om den zwaai te kunnen volbrengen. Zuiverheid van vorm en
handeling zijn de groote verdiensten van de reeks paardenfiguren, waartoe deze
behoort.
Bataille-schilders van minderen rang hebben op hun werken dikwijls gebruik
gemaakt van deze voorbeelden, die ook den hedendaagschen liefhebber van het
diermodel nog de vreugde kunnen bereiden, zijn duistere noties omtrent den bouw
van het paardenlichaam te verhelderen.
Met Van der Meulen zijn wij de 18de eeuw genaderd. De kunstenaars van dit
tijdperk bewijzen, dat de leidende geesten vooral oog hebben voor de bekoringen
eener bevallige en gemakkelijke weelde, en eenigszins vergeten zijn, welk moeitevol
menschenbedrijf hierin is vóórondersteld. Voorstellingen, die aan het inspanning en
moed vergend krijgsbedrijf herinneren, zal men dan ook maar zelden meer op de
representatieve werken dezer periode tegenkomen. Dat deel van den adel, dat het
paardrijden voor zijn genoegen blijft beoefenen, moet dus elders de bevrediging
zoeken van zijn beperkten kunstzin: voor hen wordt de sportprent gecreëerd.
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De sportprent dient voor het vermaak van den paardenliefhebber. Schoonheid van
algemeenen aard moet men op haar niet zoeken. Ze weet echter zeer wel aan haar
bestemming te voldoen, den sportmaniak binnenskamers te omringen, met wat hij
noode buitenshuis achterliet. Het is bijna even prettig de afbeelding van een
stage-coach door Pollard te bekijken, als een onzer bekende vierspannen te zien
voorrijden, dat nog wel eens ‘z'n dag’ niet hebben kan. En den liefhebber, die zoo
min als schrijver dezes
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E. MEISSONIER. TROMPETTER. NAAR EEN HOUTSNEDE.
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met het Engelsche renwezen van nabij heeft mogen kennismaken, raad ik van
dienzelfden Pollard de gekleurde platen te bezien, die hij van de Ascot- en Derby-races
gemaakt heeft. Hoewel met honderden mensch- en dierfiguurtjes volgeteekend, zijn
ze toch van een zekere ruimtewerking, ja, landschappelijke schoonheid, doordat de
poppetjes onze aandacht niet geheel van de fraaie omgeving afleiden. Het geheel
roept zóó, aardig, de blijde stemming op, die zich bij mooi weer van den bezoeker
van een openluchtfeest pleegt meester te maken. Als regel is het spannend oogenblik
gekozen, waarop het rennende veld van paarden nog een 100 M. heeft af te leggen.
Met moeite wordt het opgewonden publiek, dat in de baan wil dringen om den uitslag
met eigen oogen te kunnen zien, door de ordebewaarders in bedwang gehouden. In
de verte op het middenterrein komen ruiters, die te paard den ren volgden, in galop
aanzetten. Zoo beweegt zich alles in de richting van de eindpaal, die, boven alle
warreling uit, duidelijk is te ontwaren. Ook om die samentrekking van de aandacht
kan men deze prenten een zekere aesthetische werking niet ontzeggen.
Aan de Engelsche vossenjacht danken we menige humoristische teekening. Vooral
Caldecott wist in zijn beminnelijke hobbelpaardjes iets onbepaalbaar grappigs te
leggen; zijn werk staat boven de zoo juist gekenschetste soort. Ik noem ook Clevering
Gunther, die voor weekbladen teekende, en daarin de chic van kleedij, tuigen en
bespanning, die Hyde-Park in zijn besten tijd zien liet, zoo begeerlijk voor te stellen
en - fijntjes belachelijk te maken wist.
In Frankrijk volgden de sport en de teekenaars van haar kroniek andere lijnen. Het
vasteland heeft veel meer, ook in onzen tijd, vastgehouden aan een schoolsche
africhting van het paard. Uit de kopergravures van de Neue Reitschule van Ridinger
bijv., of de Ecole de Cavalérie van de la Guérinière kan de ingewijde begrip krijgen
van de rij- en africhtings-methode van een honderdvijftig jaar geleden. Van de beste
dezer gravures gaat ook voor den kunstliefhebber nog wel charme uit. De zwier in
de bouworde der maneges of in andere brokken architectuur, die men er goed geslaagd
op vindt voorgesteld, geven hem een zekere vergoeding voor de onnatuurlijke perfectie
in de houding der levende wezens, die zoo slap of caricaturaal tot uitbeelding komt.
Zeer bijzonder in hun onderwerp hebben deze plaatwerken het evenwel nooit tot
eenzelfde populariteit kunnen brengen als de Engelsche sportprenten.
De grafische kunst van deze soort is het voortbrengsel geweest van specialiteiten
in het paardengenre, die zich het vervaardigen van ruitertafereelen tot levenstaak
gesteld hadden. Reeds in de 17de eeuw met Wouwermans begonnen, wordt het
specialisme langzamerhand overheerschend, juist in die mate, als de algemeene
belangstelling, en daarmee de schoolmakende talenten, zich van het rijpaard afwenden.
Op enkele uitzonderingen na verschijnt de ruiter in de 18de en 19de eeuw nog maar
zelden op een werk van den eersten rang, en het ziet er naar uit, dat de 20ste in dit
opzicht nog armer zijn zal.
Ja, ook de specialiteiten schijnen weldra tot het verledene te zullen behooren. Ik
geloof niet, dat we dit laatste behoeven te betreuren. Al te duidelijk kleefde hun de
bekende specialiteitenfout aan, den eenvoudigen kijk op hun onderwerp te missen.
Nemen we bijv. eens een schilder als Meissonier, wiens trompetter ons Hollanders
door de firma Verkade, die hem tot haar embleem koos, welbekend is. Een
oppervlakkige krijgshaftigheid kan men deze ruiterfiguur wel toekennen, maar hoe
onwaar is de houding van het paard met al zijne uitmuntend verzorgde détails! Met
als van een hobbelpaard naar voren en achteren gestrekte beenen volhardt het, -
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blijkens de rust van den ruiter -, in een stand, dien wij nooit gezien hebben, en dien
het naar onze meening ook geen minuut vol zou kunnen houden. Het hoog opgetilde
voorbeen doet
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denken aan concoursdressuur, maar niet aan het krabben op den grond, dat Meissonier,
- als teeken van ongeduld bij het dier - blijkbaar heeft willen weergeven. Dat deze
schilder het met het paard zoo nauw niet nam, wekt te meer verwondering, omdat
hij zelf uitstekend ruiter was, die de bekwaamheid en den moed had, op een dravend
paard gezeten, schetsen van voor hem uit rijdende ruiters te maken.

MALLE JAN, DE SNELSTE HARDDRAVER VAN EUROPA. NAAR EEN HOLLANDSCHE KOPERGRAVURE.

Frankrijk, Duitschland, Engeland, ook Nederland hebben dergelijke schilders van
het militaire genre gehad, wien allen min of meer het verwijt treft van gebrek aan
diepte, kinderachtigheid, chauvininisme. Van de enkelen, die hier boven staan, noem
ik in de eerste plaats Fromentin, wien de gratie van het barbarijsche paard tot bevallige
en gloedvolle composities inspireerde. Degas is een andere uitzondering, die geheel
apart staat. Zijn hartstocht voor de rensport uitte hij in zijne werken op een zeer
persoonlijke wijze. Veraf van tribune en menschenmenigte, op het eenzame punt
van afgang, nam hij zijn renpaarden en jockeys van nabij waar. Daar het hem
onverschillig was, of
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zijn werken aan den eenzijdigen sportliefhebber behaagden, kwam hij tot een vrijheid
en natuurlijkheid in de voorstelling van zijn modellen, die men maar niet in de
gedachten moet roepen, als men een aquatint van Pollard of Alken onder de oogen
krijgt. Hoe uitnemend Degas het karakter van het renpaard wist te vatten, kan men
goed zien op de bijgevoegde reproductie. Men vergelijke eens het overmoedig
steigeren van het speelsche volbloedpaard met de correcte pesade van den deftigen
Andalusiër van Filips IV; twee tegenstellingen, waar, wel beschouwd, een stuk
beschavingsgeschiedenis tusschen ligt.

PAULUS POTTER. APPELSCHIMMEL.

De paarden van Degas voeren onze gedachten naar den beeldhouwer Louis
Tuaillon. Ook deze inspireerde zich op het renpaard. Bij hem bewonderen wij vooral
het groote begrip, dat hij had van den rasvorm van zijn sujet.
Tuaillon had den oorspronkelijken inval, de vormen van het ideaalpaard onzer
dagen met het vrouwelijk naakt in een beeldhouwwerk te willen vereenigen. Ronde
vrouwen-vormen tegen het schonkig dierlijf te doen uitkomen, is ten allen tijde een
pikante opgaaf voor de kunst geweest. Grieksche vazen en beeldhouwwerken, de
schilderijen van Veronese, Rubens, en vele tijdgenooten geven talrijke varianten op
dit thema. Tuaillon voegde er een nieuwe aan toe. Wel verre van een contrast te
zoeken, streefde hij er echter juist naar, de lenige, slanke meisjesgestalte zijner
amazone aan het ranke type van het Engelsche volbloedpaard aan te passen. Van dit
laatste liet hij al het buitensporige weg, dat het ontsiert, en wist zóó de vormen van
het beste paard onzer dagen in een beeldhouwwerk vast te leggen, dat paardenkenner
en kunstminnaar gelijkelijk bevredigen kan. De conceptie ook van het geheel verdient
allen lof. Uit de houding van paard en berijdster spreekt een zoo volkomen
wederzijdsch vertrouwen, dat wij geheel in de Sagenwereld verplaatst worden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

311
Jammer dat op het eerste gezicht het moderne raspaard onder de overoude
amazone-figuur wat gewild aandoet.

VAN DER MEULEN. PAARDENSTUDIES.

Werken als dit zijn voor de vorige eeuw niet teekenend. Bepalen we ons bij de
beeldhouwkunst, dan denken we veeleer aan het bekende mijnpaard van Meunier,
als we een karakteristieken negentiende-eeuwschen arbeid willen noemen. Maar het
best spreekt de geest van de kunst uit de schilderijen der bedoelde periode. Hier
vinden we de stemmingsvolle uitbeelding van het werkpaard, waarin de
impressionisten zoo vaak hunne groote liefde voor de natuur uitgesproken hebben.
Niet, dat voor het eerst de aandacht der kunstenaars naar het trekpaard ging.
Holland, met zijn polders en smalle dijken is nooit een land voor ruiters geweest. De
enkele sportprent, die verschijnt, is het portret van een harddraver, die voor den boer
den gouden zweep verdiend heeft. De schilder uit de 16e en 17e eeuw had evenwel
genoeg levenslust om niet het meest miserabele dier uitsluitend tot model te nemen.
Bij Cuyp en Potter vinden we een zeer gezonde voorliefde voor een weldoorvoede
appelschimmel, waar zoo nu en dan de roskam over gaat.
Eerst bij de kunstenaars der klassieke Engelsche school, die bij de Hollandsche
aansluit, begint zich de neiging te openbaren, vooral in verwaarloosde paarden van
vrachtrijders en dergelijke het schilderachtige te zien. Morland, de bezielde schilder,
die de geringste toets verf levend wist te houden, heeft met het schilderen van dit
soort dieren een grooten naam gemaakt. In de uitvoering zijn z'n werken van een
echt Engelsche distinctie; naar den inhoud geven zij den dichterlijken kijk op 's
makers land- en tijdgenooten op het buitenleven. Men slaakt voor zijn schilderijen
de verzuchting, dat het latere realisme ons niet gelukkiger gemaakt heeft.
Van de paardenschilders uit den tijd der Hollandsche romantiek (tot Nederland
zullen we ons voor de rest van dit artikel bepalen) noem ik Verschuur, die vooral
aan de kleur zijner modellen recht wedervaren liet. Nakken, in 1835 geboren, is een
der laatsten
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geweest, die iets voor een mooi paard gevoelde en - er iets van te maken wist. Hij
stond daardoor buiten zijn tijd, en telt, ook door de maat van zijn talent, onder de
toonaangevende schilders niet mee. - Het jaagpaard van Jacob Maris, het lichte
paardje van de zandboerderij, dat Mauve zoo puntig te aquarelleeren wist, gaan wij
als stoffage voorbij. We moeten naar Breitner, om de tendenzen van de 19e eeuw in
het geschilderde paard consequent doorgevoerd te zien.
De groote koppen van Amsterdamsche trampaarden, die hij gemaakt heeft, zijn
niet z'n beste werk. Het wattige, dat de waterverf krijgt op het gesponsde papier, zat
den aquarellist te zeer in den weg bij het nabootsen van de paardenhuid. Een beteren
Breitner geven zijn stadsgezichten in olieverf. Trekpaarden nemen dikwijls een groot
percentage van het doekoppervlak in. Toch zou men verkeerd doen, zoo'n werk tot
een bepaald genre te rekenen. Men kan op zijn latere schilderijen niet zien, dat hij
den romp van een sleeperspaard met meer hartstocht neersmeerde, dan het heiwerk,
dat tusschen de pooten door te zien komt, of de lucht, die den rug afteekent. Breitner
- als liefhebber van paarden met het militaire genre begonnen - had de
zelfverloochening van den wetenschappelijken mensch, die bij het zoeken naar de
waarheid, persoonlijke verlangens omtrent deze op zij zet. De leuze: juistheid van
toon vóór alles, diende hij met een hartstochtelijke overgave, die vrij van alle
voorbehoud was. Het is waar, dat hij zich voor de ingeboete vrijheid ruimschoots
schadeloos stelde met de achteloosheid, waarmee hij detailvormen behandelde, een
verlichting van zijn taak, die hij dan weer behoefde om van zijn figuren te
meedoogenloozer actie te kunnen eischen, die zijn visie vroeg. Hij vertegenwoordigt
zoo het echte type van den impressionist met al zijn breedheid en gedeeltelijke
onmacht.
Bij het zien van een schilderij van Breitner komt de vraag niet op, wat voor type
paarden hij eigenlijk schilderde. Toch stel ik bij het overdenken van zijn oeuvre één
ding vast: de fraaie spannen onzer groote brouwerijen, die vroeger Amsterdam
doorkruisten, vindt men niet op zijn werken; die passen met hun blinkend gareel niet
in het sombere beeld, dat hij van het stadsleven ontwierp.
De impressionistische werkwijze kon geen stand houden. Ze ging aan haar wezen
te gronde. Hoe handiger men werd in het vatten van het moment, hoe moeilijker het
ging, op den eersten aanzet terug te komen, waar eigenlijk de bedoeling al in
uitgesproken was. Aan de reactie, die onder leiding van Jan Veth ontstond, danken
we den dierenteekenaar Dupont. Deze greep naar de graveernaald, als het materiaal,
dat hem in zijne behoefte aan gewetensvolle verantwoording van elk onderdeel den
weg kon wijzen. Als de dronken boer van Goethe, viel hij echter, met moeite te paard
geheschen, er aan den anderen kant weer af: door het al te sprekende detail zijn zijn
dieren soms niet vreemd aan het caricaturale.
Trachtten Veth en de zijnen naar een andere techniek, de nieuwe romantici zochten
een ander onderwerp. Jurres*), wiens paarden soms wat uiteenvallen in de mozaïek
der kleurpartijtjes, en Gouwe, romanticus krachtens zijn kleur, - wien men in zijn
zware Belgen, gezien tegen een bonten morgenhemel, grootsch bedoelen niet
ontzeggen kan, - moeten in dat verband genoemd worden.
*) Van jongere tijdgenooten noem ik maar een enkelen de onmogelijkheid, van de razende
kunstvoorbrenging onzer dagen een overzicht te houden, moge mij verontschuldigen, als de
namen van wellicht even verdienstelijke kunstenaars hier ontbreken.
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De grootste ontwikkelings-mogelijkheid bleek totnogtoe een derde richting te
bieden, die daarom kortweg de moderne heet. Een goed begrip van het doel, waar
zij toe leidt, krijgt men door het affiche, dat van der Lek onlangs voor een
tentoonstelling van zijn werken teekende. De verspreide blokjes hierop blijken, tot
aangename verrassing van den beschouwer, een ruitertje voor te
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stellen. De oplossing van deze puzzle kan men slechts een moment vasthouden: een
volgend oogenblik lost de harmonische eenheid zich weer in een veelheid op. Meer
gevoel ik voor de koppen van huzarenpaarden, die hij vroeger wel maakte. Hij
kenschetste ze, door één bijkomstig onderdeel - stang en kinketting bijv. - weergaas
raak neer te zetten, en kwam zoo tot een doordachten eenvoud. Zijn kijk is gewild
kinderlijk.
Het aanplakbiljet van van der Lek is een eindpunt in de paardbeelding. Nog een
stap verder, en de vormen van het paard worden geheel en al uit zijn voorstelling
weggelaten. Wij zijn dan aangeland bij het vorm- en kleurenspel, dat geen nabootsen
van zichtbaarheden meer beoogt.
Ook zonder in de alleen-zaligmakende leer der jongste school te gelooven, zal
men niet verwachten, dat het paard nog veel geschilderd of geboetseerd zal worden;
het wordt te zeer overbodig in de maatschappelijke huishouding. Het rijpaard
gebruiken we voor ons genoegen; straks hebben we ook het trekpaard niet meer
noodig. Dan moge de kunst de herinnering levendig houden aan den tijd, dat de
mensch zonder het paard niet leven kon; dan moge zij er van blijven getuigen, dat
de voorstelling van het beste paard onder den besten ruiter eens tot haar schoonste
opgaven werd gerekend.

De stilte
door H. Moulijn-Haitsma Mulier.
Hoog lag het breede donkerpaarsche pad,
Gevat in vlakken grijzen hardsteenrand,
Daarachter breidde zich het gele strand,
En dan de zee, een vloer van zilver, glad.
't Was alles hard en effen, recht en strak,
De lucht ijskoud, of ze doormidden brak. Toen keerde ik die wereld, tot ik had
Haar heel in mij in een warm gouden schijn,
Ik gaf mij haar tot zij m' in zich bezat:
Zoo drinkt kristal den gloed van edlen wijn.
En lachend liep ik weg van zachte zee,
Mijn beenen waadden door een milde lucht,
De lauwe luwte nam met mij de vlucht,
De paarsche weg liep vroolijk met mij mee.
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GEZICHT IN DE MIDDENZAAL MET WAIROCANA-FIGUUR OP DEN VOORGROND.

De Oost-Aziatische kunst, naar aanleiding van de tentoonstelling in
Amsterdam,
door Th.B. van Lelyveld.
Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft de loffelijke gewoonte een reeks harer
bovenzalen permanent beschikbaar te stellen voor tentoonstellingen van beeldende
kunst. Jaren achtereen vocht zoodoende in die localen, op snel opeenvolgende
exposities, de stuurlooze westersche kunst den moeilijken strijd harer wisselende en
op ingewikkeld wetenschappelijken grondslag gebouwde theorieën en overtuigingen.
Realistische natuurimitatie door lijn, licht en schaduw, het clair obscur, de optische
werking, de stofuitdrukking, de ontleedkunde, de perspectief, de mathematische
compositiebouw, al die problemen tracht de westersche kunstenaar immers vaak op
te lossen in éénzelfde werk. En nog was dit alles hem niet genoeg: nadat ook het
weergeven van het zonlicht en van het lichtreflex door een pointillé en andere
procédé's, met behulp van de leer der complementaire kleuren, een tijd lang tallooze
beoefenaars had geteld, kwamen de expressionisten, de cubisten en de futuristen,
allen weer met andere, alles ondersteboven gooiende beginselen en waren er zelfs
die beproefden om in een schilderij de sensaties te geven van reeksen van snelle
acties, van het rumoer van de straat, de tonen van muziek, enz.
In een wanhopig zoeken naar het nieuwe, naar het sensationeele, geterroriseerd
door conventioneele academische formules, door de wetenschap of door revolutionaire
ideeën en verdeeld in allerlei fracties die zich verdiepen in gecompliceerde theorieën
die dikwijls de schoonheid geweld aandoen, volgen in de zalen van het
Suasso-museum de tentoonstellingen elkaar op in een eindelooze, kaleidoscopische
warreling. Onder het brutale bovenlicht van de ‘eerezaal’ schitteren de felle kleuren
in goud omvat en de slotsom is, dat zij die hun eigen ik het meest te ontplooien weten,
die het meest
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oorspronkelijk, het meest individueel zijn, en het meest virtuoos daarbij, gewoonlijk
den meesten bijval genieten van de kijkende, critiseerende menschen.

BAMBOE IN MANESCHIJN. JAPANSCHE KAKEMONO, DOOR BISHô (KANO-SCHOOL).

Duidelijk blijkt hieruit, ook uit het aanvaarden van den goedkoopen wansmaak,
waarmee de opdringerige moderne industrie de markt overstroomt en uit al het leelijke
en banale dat ons dagelijks in huis, in openbare gebouwen, op straat, ja overal omgeeft,
dat het Westen zich niet weet te begrenzen, en dat het schoonheids-gevoel en het
zuiver begrip van kunst bijna geheel verloren zijn geraakt.
Er ontbreekt een gemeenschappelijke geest; een gemeenschappelijk denken en
zoeken, waaruit een gemeenschappelijke kracht zou kunnen ontstaan, bestaat niet
meer, zooals in de tijden toen in ons werelddeel het geloof de leider was die het volle
vertrouwen had van het menschenhart, toen het de goddelijke leermeester was, de
bron die ook den kunstenaar rijkelijk voedde en die hem inspireerde om de
gemeenschappelijke idealen tot uiting te brengen.
De schitterende, de machtige Italiaansche Renaissance, die vóor alles den mensch
verheerlijkte en de 16e-eeuwsche kerkhervorming waren de voornaamste oorzaken
van den ommekeer in de door de religie groot geworden kunst; deze daalde af tot
natuur-imitatie, terwijl de individueele uiting, met een zekere eerzucht en jacht naar
geldelijke verdiensten, meer en meer op den voorgrond trad.
Maar de laatste tientallen van jaren is het verre, geheimzinnige Oosten aan het
spreken gegaan. De koel-wetenschappelijke ontdekkingen der ethnografen en
archeologen bleken voor hen, die geschapen waren met het zintuig der schoonheid,
verrukkelijke, zelfs sublieme openbaringen. Door meerdere kennis van het zieleleven
van den Aziaat, door het beter begrijpen van zijn geest en
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zijn idealen, groeide steeds sterker de liefde, de vereering, de aanbidding voor de
verhevene en poëtische schoonheid waarin de Oostersche geest zich eeuwen lang
heeft geuit. Zoowel in Europa als in Amerika vermenigvuldigden zich het aantal
bewonderaars, er werd verzameld met koortsachtige passie en in Duitschland,
Frankrijk, Engeland en Amerika werden, onder kundige leiding, afzonderlijke musea
of afzonderlijke musea-afdeelingen ingericht voor de kunst uit het verre Oosten.
Maar Nederland met zijn groot Aziatisch bezit.... beschouwt nog steeds zijn schatten
van Indonesische, Chineesche en Japansche schoonheid als ethnografisch materiaal,
dat begraven wordt in duistere, bedompte en bekrompen behuizingen.

MAITREYA-FIGUUR. TIBET.

Doch ook bij ons is gelukkig het besef levendig geworden, dat een juist begrip der
Oostersche kunst een machtige factor kan zijn om onzen geest en onze beschaving
te verheffen en te verfijnen en de alleszins merkwaardige en geslaagde tentoonstelling
te Amsterdam, die ingericht werd door de Vereeniging van Vrienden der Aziatische
Kunst, blijkt een gebeurtenis te zijn geweest, die velen tot nu toe onwetenden of
onverschilligen, ernstig aan het denken heeft gebracht.
Verheugend is het daarom en niet genoeg te waardeeren, dat deze eerste
onderneming op uitnemende wijze op touw is gezet door landgenooten, die door hun
kennis, toewijding en buitengewonen smaak, een geheel wisten samen te stellen,
waarvan het zeldzaam hoog peil een welslagen volkomen verzekeren moest. De
namen van de heeren T.B. Roorda, conservator van het Leidsch museum en H.F.E.
Visser, secretaris der vereeniging, mogen wel genoemd worden als de organisators
van een expositie die, door consequente doorvoering van uiterste selectie, de zuivere
schoonheidsidée en het begrip van verheven kunst sterk naar voren heeft gebracht.
Een grootere belangstelling voor het dieper geestesleven der Oost-Aziatische volken,
getoetst aan de allerbeste uitingen die daarvan in ons land gevonden worden, kon
dan ook niet uitblijven.
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De wijze waarop dit alles was geplaatst in een opzettelijk daarvoor geschapen
omgeving, werkte op gelukkige wijze mee tot het bereiken van een rustig en
harmonisch geheel, want men had zeer terecht begrepen, dat de tentoonstelling een
fiasco zou zijn, wanneer de groote zaal van het stedelijk museum niet volkomen werd
ingericht in overeenstemming met en naar de eischen van het Oostersch werk. Meer
oppervlakte en intiemer ruimte werden verkregen door verdeeling der zaal in drie
vertrekken, die op hoogst sobere wijze betengeld werden met een warm-grijs jutefond,
terwijl het geheel vrij laag werd afgedekt door een
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blank velum, dat een bescheiden licht doorliet. Bovendien werden de wanden, bestemd
voor de geschilderde rolbeelden, eenigszins nisvormig uitgebouwd, zoodat, op de
manier van het Japansche Tokonoma - het gedeelte van het vertrek waar, bij de
ontvangst van gasten of bij feestelijke gelegenheden een of twee kakemono's worden
gehangen met een hanaïke of bloemvaas op een standaard - aan elk schilderstuk
geconcentreerde aandacht kon worden gewijd.

ARHAT- OF LOHAN-FIGUUR. CHINA, TS'ING-PERIODE.

Opmerkelijk was het, dat men onmiddellijk bij het binnentreden van deze te voren
zoo dikwijls bezoch te zaal, in die rustige, sobere, distinctievolle omgeving, waar in
het gedempte licht de Boeddhistische figuren droomerig mediteerden en tegen het
grijs der wanden de op zijde geschilderde Hindoegoden prijkten, voor het allereerst
een gevoel kreeg van iets verhevens. 't Was alsof men uit het superbanale leven kwam
in een vertrek van louter schoonheid en heiligheid, waar men onbewust tot vroomheid
werd gestemd door de mystieke emanatie der goddelijke, sublieme beelden:
de in ernstige peinzing verloren Wairocana, die de Wijsheid is der Diamantenwereld
der Ideeën, de personificatie van Reinheid en van Wijsheid,
de zoo stil, in volkomen gemoedsrust mijmerende, aanbiddelijk schoone Kwannon
van de Cakra of het Rad dat alle wenschen vervult,
de kleine, rijzige in-vrome Bodhisattwa, die knielend, met haar handjes op elkaâr
in den schoot, als met een ingehouden snik, verzonken zat in diep-droeve meditatie,
het heilig hoofd van den alwijzen en volmaakten Boeddha, die met zacht
neergeslagen oogen in zijn vredig, verrukt gelaat een geestestoestand uitdrukte zonder
vreugde en zonder smart.
Dit alles was opperste schoonheid, die men buigend naderde met een ootmoedig
gevoel van diepe reverentie. Nimmer heeft de Westerling zulke, haast immaterieele,
onsterfelijke kunst gegeven, die van een verhevenheid en wijding is, waarvoor
woorden ontoereikend zijn. Wel waren enkele middeleeuwsche vromen, in een
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toestand van geestelijke exaltatie, in staat tot de schepping van iets dat onbewust tot
knielen dwingt, doch zelfs de devote Gothieken symboliseerden hun heiligen op te
menschelijke wijze en de weelderige rokkenplooi, de gracelijke houding van het
grootste deel der madonnabeelden, wijzen eer op wereldsche behaagzucht, dan op
een streven naar volmaakte heiligheid.
Dat de Aziatische kunstenaar dit laatste wèl wist te leggen in zijn schepping en
dat zelfs die van den tweeden rang, nimmer banaal was, vindt zijn oorzaak in het
groote verschil van geest en levensbeschouwing tusschen het Oosten en het Westen.
Het is daarom volstrekt noodzakelijk om, bij het beschouwen en beoordeelen van de
voorstellingswijze der Aziatische kunst, alle exclusief Westersche dogma's en
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begrippen op zij te zetten en te trachten die kunst te doorgronden uitsluitend aan den
leiddraad van de Aziatische gedachte, de Aziatische levensbeschouwing en de
Aziatische gevoelens.

BLOEIENDE PRUIMEBOOM. ZESDEELIG BYôBU, DOOR KANO SOSEN FUJI-WARA NO TôSHI NOBU.

Wie zal zeggen waar en wanneer de kunst in Oost-Azië is ontstaan? Aangenomen
echter mag wel worden dat, waar in China het aesthetisch begrip en de verbeelding
altijd het krachtigst zijn geweest, ook daar de geest zich het eerst in beeld zal hebben
uitgesproken. Dit beeld was het schrift van den Chinees dat, evenals dat der Perzen
en Arabieren, niet geschreven, maar geteekend wordt en waaraan, vanaf het duister
verleden tot op heden, in de wijze waarop de samengestelde karakters worden
gepenseeld, alle aandacht en liefde worden gewijd. De stemming van het gemoed
wordt uitgedrukt in de gevoeligheid, in den zwier, in het levendige der letterlijnen.
Het schrift is den Chinees heilig, in de vitale lijnen schuilt zijn stijl, zijn synthese,
zijn persoonlijke aesthetische conceptie en een geleerde of dichter wordt dan eerst
voor vol aangezien, wanneer hij zijn gedachten weet uit te drukken in een schoon en
karaktervol gepenseelde calligrafie. Door deze, uit de alleroudste tijden stammende
zorg voor de expressieve lijn - zoowel schrijven als teekenen worden uitgedrukt door
‘hoá’ - is de Chineesche kunst altijd beheerscht geworden door de expressie en het
rythme van de lijn.
Hier een overzicht te geven van de Aziatische kunst is thans het doel niet, wel
echter om op bescheiden wijze, in een beperkte ruimte, de beginselen aan te geven
waarop die kunst is opgebouwd. In de eerste plaats dient dan in het licht gesteld, dat
nimmer een, op Westersche wijze, getrouwe natuurimitatie het streven is geweest
en dat een weloverwogen begrenzing in de middelen, geleid heeft tot dieper
concentratie.
Aanvankelijk was het de levensleer der groote Chineesche wijsgeeren, die de kunst
heeft gevoed. Men was geheel doordrongen van de uitspraak van Lao Tsz', dat de
mensch onmachtig is tegen de geweldige krachten der Natuur en dat hij, evenals alle
dieren, planten en mineralen, slechts een onderdeel is van het groote systeem, aan
welks wetten elk wezen op gelijke wijze onderworpen is.
De kleinheid van den mensch en zijn nietigheid tegenover het immens heelal,
werden daardoor gedemonstreerd; eenvoud werd gekweekt en in de afbeeldingen
van
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den kunstenaar nam de mensch dan ook een zeer ondergeschikte rol in. Denkt men
zich nu een oogenblik terug in de groote Italiaansche Renaissance, die bovenal den
mensch glorifieerde, dan blijkt dat die dus ook overmoedigheid en eerzucht in de
hand werkte, terwijl de Chineesche wijsbegeerte den mensch ootmoediger hield en
hem noodwendig er toe leidde om, het persoonlijke zooveel mogelijk vergetende,
zich steeds te stellen tegenover de grootheid en de majesteit der Natuur.

FRAGMENT VAN EEN GEVECHTSSCÈNE. JAPAN, TOSA-SCHOOL.

Uit de daardoor ontstane natuurcontemplatie, bloeide een leer op die een van de
grootste elementen is geweest in de kunst der Chineezen.
Een absolute godheid, die het heelal beheerschte, ook maar eenigszins te
omschrijven, werd niet beproefd, doch men stelde zich twee oer-principes voor, het
‘yang’ en het ‘yin’, een mannelijk en een vrouwelijk principe, die beiden door hun
voortdurende actie van ‘vloeien en bewegen’, in eindelooze combinaties, alle vormen
en alle wezens der wereld deden ontstaan.
De hemel kwam overeen met het mannelijk principe, de aarde met het vrouwelijk;
bestond er een juist evenwicht tusschen ‘yang’ en ‘yin’, dan ontstond het Goede, het
Rythme. En het was de heilige eerbied voor het Rythme in het Heelal, die zich
reflecteerde in het rythme van de kunst.
Het voortdurend innig contact met de Natuur en met haar wonderbaarlijke krachten
en openbaringen, bracht er den Chinees toe, de voornaamste planten en dieren te
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gebruiken als symbolen, die in zijn kunst op ontelbare wijzen tot uiting kwamen. De
vervaarlijke Draak is de oudste dier zinnebeelden; hij is het die de vochtige wolken
beheerscht, die de regens doet vallen, de stroomen en rivieren doet zwellen en die
vruchtbaarheid brengt over de aarde; hij is het symbool van macht van den geest en
van het Oneindige.
Van Confucius, aan wiens denkbeelden over de ‘Hiao’ de voorstellingen te danken
zijn van heldendaden en van ouderliefde in den ruimsten zin, leerde de Chinees de
prachtige waarheid: ‘Alles wat bestaat bezit een inwendige schoonheid, maar niet
ieder is in staat om die te ontdekken.’

GRAFBEELDJE. CHINA, T'ANG-PERIODE.

De kunstenaar, die altijd een intellectueel of een wijze was, hechtte er dan ook
niet aan om de uiterlijke schoonheid weer te geven; in zijn natuur-contemplaties zag
hij óver die uiterlijkheid heen en bleven in zijn herinnering het grandiose van bergen
en stroomen, de kracht der duizeling wekkende watervallen, het mysterie der drijvende
en woelende wolken, de poëzie der jaargetijden, het subtiele van bloemen en vlinders.
En deze herinneringen, die hij met een devoot gemoed in teere, vloeibare tinten in de eerste tijden zonder bepaalde kleuren - uiterst gevoelig en in een synthetisch
en stijlvol lijnenspel penseelde op fijn zijdeweefsel of licht zuigend papier, werden
in hun grootheid en dichterlijkheid, als landschappen uit den extatischen droom.
Door de geestelijke verdieping, het doorgronden van het universeele leven, door
wijding en algeheele overgave, werden de beelden van den Chineeschen kunstenaar
aangrijpender nog en intenser van leven dan de uiterlijke natuur. Volkomen juist
wordt dit verduidelijkt door de legende van den kunstenaar die op een tempelmuur
een draak schilderde; toen hij de laatste toetsen legde, werd de draak zóo levend, dat
die zich begon te kronkelen en door het dak voor goed verdween.
Dit maximum van expressie werd verkregen, niet alleen door het essentieel karakter
der natuur en van elk onderdeel volkomen te bepalen - het peinzen van den wijze,
het weelderige van planten, het teere van de bloem, de lijnengolving van de deinende
zee - maar ook door handhaving van het principe van harmonie en rythme, uitgedrukt
met de meest eenvoudige middelen. Van zelf kreeg daardoor de schildering
decoratieve eigenschappen en was die volkomen geschikt ter versiering van den
wand.
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De Japanners, het bij uitstek kunstzinnig volk met een weergaloos
assimilatie-vermogen, hebben in hun kunst, die voornamelijk gebaseerd is op die der
Chineezen, de hoofdbeginselen hunner meesters toegepast. Wie zich van de
tentoonstelling de beide springende paarden herinnert, wier actie zoo ongeloofelijk
feilloos, met slechts enkele, misschien al te forsche, maar toch
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zoo zeldzaam lenige halen geteekend werden op het gouden fond, zal het principe,
om in enkele penseelstreken de fundamenteele vormen uit te drukken, volkomen
duidelijk worden.
De monochrome schildering op zijde ‘Bamboe in maneschijn’ een kakemono uit
de groote Kano-school en geïnspireerd op Chineeschen Sungstijl, is er eveneens een
voorbeeld van. In een groote passie is het donker looversilhouet met verbazende
raakheid tegen de Mare, maanlichte lucht geschilderd, terwijl de eenvoud van
voorstelling, kenmerkend door kracht en ook door poëtische fijnheid van een
bizondere suggestieve werking is. Op de gevechtsscène, waarvan hier een fragment
is afgebeeld en die een schildering is op een byôbu of kamerschut uit de Tosa-school
(eind 17e eeuw), is nadruk gelegd op de lijnbeweging van de gansche compositie,
terwijl de levendige actie der paarden op zeldzaam zwierige en fiere wijze tot
uitdrukking is gekomen.
Ideeëler nog is de hier tevens afgebeelde zesdeelige byôbu, een monochrome
schildering, van de 18e-19e eeuw, van een bloeiende pruimeboom door den Japanner
Kano Sosen Fuji-wara no Tôshi nobu. In den winter zou men wanen dat deze oude
boom met zijn verweerd-knoestigen stam, niet meer in staat zou zijn om veel vrucht
te dragen. Maar als de Haroe komt, de Lente en als de nachtegaal zijn eerste zangen
zingt, doet de warmte de bloemknopjes zwellen; voordat nog eén andere plant bloeien
gaat, ontplooien zich de zoetgeurige ume-no-bana eén voor eén tot in duizendtallen.
De stralende, de vreugdige jeugd en een beloftevolle oogst toont de oeroude boom
aan zijn voor kort nog zoo dordoodsche twijgen. Hoe wondervol heeft de kunstenaar
den nobelen zwier der takkelijnen in enkele zwiepen van zijn penseel op het rijk
gouden fond neergestreken en er toen, met zóo veel liefde, al die ontelbare bloemekens
opgetooverd. Welke eenvoudige middelen werden gebruikt om zulk een groote
werking en zulk een heerlijke illusie op te wekken. Niets dan zulk een kunstwerk in
de woonkamer is voldoende, om elken dag het moeitevolle leven opgewekt tegemoet
te doen gaan!
Eerst nadat de Chineesche kunst der rythmische lijn tot volle ontwikkeling was
gekomen, en tot een eigen grootschen stijl was gerijpt, voegde het Boeddhisme
daaraan een nieuw element toe.
Maar ook in het land waar Gautama mediteerde en tot het Volmaakte Weten was
gekomen, had de Vedische gedachte, geopenbaard in de heilige boeken der Hindoe's,
er toe geleid, dat ook daar de kunst nooit zich uitgesproken heeft in een banaal
realistische wedergave van natuur en mensch. Hun ideeële denkbeelden leidden hen
ook naar een ideëele kunst.
Aangenomen werd dat de menschenziel onsterfelijk en één was met de ziel der
Natuur. Alleen dan werd er kunst geboren wanneer het goddelijk woord, door
goddelijke inspiratie, daalde in den geest van den mensch en hij eén werd met Ish-vara,
de kosmische en opperste ziel. Parallel met de uitspraak der Chineezen was die van
den Indischen filosoof, wanneer deze verkondigde, dat schoonheid tot den geest
behoort en dus ook alleen kan worden verstaan door geestelijke visie.
Heel lang heeft het echter geduurd, voordat beeldende kunst geschapen werd, want
de Wijsheid van de Veda's en de Oepanishads was te heilig om in vormen te worden
gematerialiseerd. Ook den eersten tijd na Gautama's dood, waagde men het niet
plastisch het goddelijk wezen van den Boeddha uit te drukken. De vereering was zóo
groot, dat men slechts symbolen daarvoor gebruikte. Eerst na ongeveer 200 jaren
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ontstonden de eerste Boeddhabeelden en men was volkomen doordrongen van het
gezegde van den wijsgeer Soekracharya, dat men bij het maken van afbeeldingen
der goden geen uiterlijke vormen volgen moest die door het menschelijk zintuig
werden waargenomen, maar uitsluitend die
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door geestelijk inzicht waren ingegeven. De uiterlijke wereld moest niet beschouwd
worden als werkelijkheid, want die was Maya, d.w.z. begoocheling en schijn; de
goddelijke Waarheid, dit is het Eeuwige en het Onbegrensde, stonden achter dien
schijn.
Dit begrip weerspiegelt dan ook het goede Boeddhabeeld, dat door zijn
beteekenisvolle, symbolische vormen aan een immaterieele gedaante denken doet;
de geestelijke toestand van den Al-Wijze, is daarin volkomen uitgedrukt en het bereikt
Nirwana, de staat van volmaakten vrede, volmaakte goedheid en volmaakte wijsheid,
glanst van zijn gelaat, dat is ‘als een lelie die op rustig water drijft’. De mensch
Boeddha is in de Indische kunst dan ook immaterieeler dan de God van Michel
Angelo in de Sixtijnsche kapel.
Niet door de anatomie der menschelijke vormen, doch door gebed en contemplatie,
door zuivering van het gemoed en door geconcentreerde Yoga-beoefening, was de
Indische kunstenaar in staat den stijlvollen, nobelen kop van den jongen Bodhisattwa
te modelleeren d e op de tentoonstelling te zien was en die zoo innig, zoo roerend
schoon het immens geluk en de blijdschap vertolkte van het in mystisch schouwen
verkregen inzicht. Alleen ook dáardoor kon een beeld ontstaan, als dat, hetwelk men
het eerst aanschouwde bij het binnentreden van het middenvertrek en dat Wairocana
voorstelde, de eerste en hoogste des Dhyani-Boeddha's, het tegenbeeld van
Kraka-Chanda, die de eerste aardsche Boeddha was. De Japanners noemden hem de
Wijsheid in de Diamanten wereld der Ideeën en hij werd beschouwd als de
personificatie van Reinheid en Wijsheid. Met gesloten oogen, verzonken in den
diepsten graad van meditatie, tronend in de Diamanten houding op een breed
lotoskussen, de handen in het mystiek gebaar van overpeinzing, trof deze prachtig
in groote vormen gehouden figuur, door het gansch verloren zijn in ernstige, intense
verzonkenheid, door de heilige supreme rust, door alle afwezigheid van realiteit,
door de onbewuste suggestie van het onstoffelijke.
Zóo drukt de Indische kunst op haar best uit dat uiterlijke schoonheid geen ideaal
is, maar het benaderen van de religieuse gedachte oneindig hooger staat. Zij heeft
daarin een verhevenheid bereikt, zóo indrukwekkend schoon, dat die aboluut eenig
is gebleven in de gansche wereldkunst.
Het gevoel van zich één te weten met al het omringende, deed de groote
vertrouwdheid, teederheid en liefde ontstaan tusschen den mensch en zijn omgeving.
Door het denkbeeld van het tijdelijke en vergankelijke van al het bestaande, met
slechts den geest, het Brahman, als éenige werkelijkheid, als het éene en éenige Zelf,
dat als een goddelijke essence elk wezen in zich draagt, hebben de Indiërs in al hun
kunstuitingen - de grootsche fresco's van Ajanta, de tallooze beelden, reliefs en
monumenten, - altijd iets weten te geven van het universeele leven, van het Eeuwige
en Onbegrensde. Alleen daardoor ook behoort het beste wat zij geschapen hebben
tot het verhevenste wat ooit is voortgebracht.
Doordat de Vereeniging van Vrienden der Aziatische kunst voor haar leden en het
archief de lichtdrukken reserveert van de allerschoonste werken der tentoonstelling,
ben ik niet in de gelegenheid door reproducties een voorstelling te geven van de
meest boeiende zaken. De hier afgebeelde Maitreya figuur (bl. 316) is een mooi staal
van Tibetaansche kunst. Het sektelooze van den Bodhisattwa, die zich in den
eerstkomenden Boeddha zal reïncarneeren, is in de sierlijke, halfvrouwelijke houding
gevoelig weergegeven. Gekroond door een geornamenteerde, tiaravormige
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hoofdbedekking, staat de toekomstige Boeddha, gedrapeerd met een oepavita of
Brahmanensnoer, rustig peinzend op een lotoskussen, in de fijne vingers een stengel
vattend waaraan een open lotos bloeit.
De Chineezen en Japanners hebben het oeroud lotossymbool, als de openbaring
van het goddelijke overgenomen, daarmee werd echter ook te kennen gegeven de
Rein-
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heid van het Boeddhistisch geloof, want ‘evenals de lotosbloem, die diep in de modder
geworteld, ontluikt in het zonnelicht, zoo zoekt ook de diepere geestelijkheid in de
menschelijke natuur, zich van de stof te bevrijden en op te stijgen tot het licht van
de hoogste wijsheid’.
Van innig devoot karakter is de hier gereproduceerde Arhat- of Lo-han figuur (bl.
317), een klein beeldje van groenig-blank, zacht glanzig jadeïet; het stelt een van
Boeddha's onmiddellijke leerlingen voor die, na de verschillende graden van heiligheid
bereikt te hebben, op het punt is zelf het Volmaakte Weten deelachtig te worden.
Een Arhat, de Japansche Rakan, is een romantisch wezen, mediteerend in de wouden bergeenzaamheid. Hoe fijntjes is het eerbiedwaardig karakter van den anachoreet
uitgebeeld in het diepzinnig hoofd met de lange Boeddha-ooren, in de houding en
in de plooisels van zijn pij, die wuiven als onder een zachte bries.
Het was de Chineesche keizer Ming Ti, die in het jaar 67 n.C. het eerst afgezanten
zond over den Himálaya, om het juiste te weten te komen over de leer van Boeddha.
Na dien werden meer en meer de heilige plaatsen in Indië bezocht door Chineesche
bedevaartgangers, die bij terugkomst de verspreiders werden van een nieuw geloof,
dat zich vervolgens met verbazende snelheid verbreidde over het gansche land.
Ook de Chineesche kunst werd sinds de 5de eeuw door het Boeddhisme
aanmerkelijk beïnvloed en verrijkt; de vroegere wijsgeerige beginselen werden
doordrenkt met de godsdienstige begrippen van de nieuwe leer en deze
vermenigvuldigde de concepties van den kunstenaar. Het medelijden dat zij predikte
en de liefdadigheid, de liefde tot den naaste, met opoffering desnoods van ‘eigen
vleesch en het merg zijner botten’, de vereering voor de gansche natuur met al haar
wezens, dit alles treft men terug in het dichterlijk werk van den Chineeschen
kunstenaar.
Opmerkelijk zijn de stellingen die op het eind van de 5e eeuw door Hsieh-Ho
werden verkondigd, die immer juist zijn gebleven voor alle kunst en waarvan de
eerste en voornaamste deze was:
‘De schilderkunst moet de echo zijn van den Geest, de levende beweging van den
Geest door het Rythme der Dingen, d.i. het Ch'i Yün’.
Eerst wanneer het kunstwerk door de Ch'i is aangedaan, door den vitalen adem
van al wat leeft, is daarin de beweging van het leven uitgedrukt, het Shêng tung. Het
Ch'i Yün is het goddelijke wat alleen den kunstenaar, het genie eigen is; al het andere
kan worden aangeleerd en heet Nêng, d.i. het kunnen en dat ons onmiddellijk
verplaatst in een tentoonstellingszaal van Westersche kunst, waar de virtuozen de
meeste lauweren plukken.
Een prachtig voorbeeld van stijl, van groot gehouden en vereenvoudigde vormen,
geeft de hier bijgevoegde afbeelding van het in even terugdeinzende houding staande
paardje uit de Tang-periode (618-906).
Bewonderenswaardig was het volk dat de gewoonte had om dergelijke kunstwerken
uitsluitend te maken, ten einde die, als beeld van een geliefd strijdros, piëteitvol met
den overleden eigenaar te begraven. Aan de voorstelling van het paard werd bizonder
aandacht gewijd en dit beeldje doet sterk herinneren aan enkele der zes
lievelingspaarden van keizer Taitsong die hem in den krijg ter overwinning hadden
geleid. Maar in de kunst van het Oosten werd een eenmaal aangenomen voorbeeld
wel gewijzigd in de uitvoering, doch men hield vast aan de oorspronkelijke conceptie.
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De Japansche kunst was eveneens nauw aan het Boeddhisme verbonden, doch al
was zij, vanaf haar opkomst gegroeid uit het Chineesche kunstideaal en al ging die
invloed zóóver, dat zij zelfs identieke motieven verwerkte, toch mag daaruit niet
worden afgeleid, dat de Japansche kunst, als een van de tweede hand, in de historie
van de wereldkunst van secundaire waarde zou zijn. Daarvoor heeft Japan te talrijke
kunstenaars geteld, die het Ch'i Yün - het Japan-
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sche kokoro mochi - deelachtig waren en wier dichterlijke verbeelding een schat van
precieuse werken heeft voortgebracht, die dikwijls die der Chineezen overtroffen,
die suggestief waren in de hoogste mate en van een zeldzaam bekorende distinctie.
Ook de kunst van het overig Oost-Azië heeft zich overal geïnspireerd op dezelfde
beginselen. De Japanner Kakasu Okakura heeft het zoo klaar uitgedrukt in de eerste
woorden van zijn ‘Ideals of the East’: ‘Asia is one’. Want hoewel elk volk zijn eigen
stempel drukte op zijn kunst, is toch de geest dezelfde die in Tibet, Siam en Cambodja
de kunst bezielde, terwijl de vrome scheppingen der van God begenadigde Hindoeen Boeddhistische Javanen, gerekend kunnen worden tot de nobelste en verhevenste
bekentenissen die door de Aziatische gedachte tot uitdrukking zijn gekomen.
Wie buiten eenige kennis van de beginselen der Aziatische kunst, maar met een
aangeboren instinct voor het Schoone, de Amsterdamsche tentoonstelling bezocht,
zal ongetwijfeld gevoeld hebben, dat hij zich bevond in een sfeer waar zijn gemoed,
zijn hart gemeenschap had met en af en toe zelfs aangedaan en innig geroerd werd
door de absolute schoonheid en wijding om zich heen.
Daaruit volgt, dat de wetten der schoonheid overal dezelfde zijn en dat het verkeerd
is te meenen, dat die van de Oostersche kunst op zich zelf staan en niets te maken
zouden hebben met het kunstbegrip van het Westen. Als men uitgaat van het beginsel,
dat de gansche menschheid geschapen is met dezelfde menschelijke neigingen en
eigenschappen en dat de menschelijke geest, verschillend in ontwikkeling en
beschaving, onder invloed van tallooze sociale omstandigheden, in staat is tot
onbegrensde uitingen, dan komt men tot het inzicht, dat de gedachten en de
kunstzinnige scheppingen van de gansche menschheid, overeenkomsten moeten
vertoonen en dat er slechts verschil is in de wijze van voorstelling.
De wereldkunst dient daarom beschouwd te worden als één groot geheel - the
world is one, zouden we met een variant kunnen zeggen - waarvan de onderdeelen
in den loop der eeuwen elkaar voortdurend hebben beïnvloed, terwijl samenhang
bestond in de perioden van bloei. Juist door beïnvloeding en door levende traditie,
die niet leidt tot doode conventie, worden de omstandigheden begunstigd dat groote
kunst geboren wordt. Het is daarom absurd te meenen, dat men de nationale kunst
het beste voorthelpt door de musea te vullen met nationale kunst. Deze enghartige
politiek heeft er toe geleid, dat de openbare verzamelingen van kunst in Nederland,
bijna geheel verstoken zijn van voorbeelden uit de groote kunstperioden in Europa,
terwijl het beschamend is dat, waar de belangstelling voor en de invloed der Aziatische
kunst al lang overal klimmende is, omdat die nieuwe, bewonderenswaardige idealen
opent voor den materialistischen Westerling, het schoone wat wij daarvan bezitten,
nog steeds als ethnografisch produkt, opgeborgen blijft in alleszins ongeschikte
localiteit.
Natuurlijk zullen wij nooit kunnen voelen en denken als een Aziaat, nooit dus
zullen wij kunst kunnen geven als de zijne, dat zou zelfs nooit doel mogen worden,
omdat het dwaas zou zijn onze aangeboren instincten te verloochenen. Iets anders
is het, door het begrijpen van de kunst uit het Oosten, onze eigen dwalingen in te
zien om daarna, geleid door haar zuivere beginselen, te trachten rijker te worden aan
verfijnden eenvoud en voornaamheid.
De mooie, leerzame tentoonstelling van Vrienden der Aziatische kunst heeft doen
gevoelen, het te weinige daarvan in de huidige kunst van het Westen; zij was als een
waarschuwing voor het traditielooze en de overdrijving dezer tijden. Waar zich nu
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echter tevens een dieper inzicht begint te openbaren, ook in de kunst, deed die
tentoonstelling meer dan ooit de behoefte, den drang ontstaan naar een Nederlandsch
Museum voor Aziatische kunst, als bron van inspiratie en ter zuivering van het
aesthetisch begrip.
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Boeren-Breughel. Een tijdsbeeld
door Just Havelaar.
De Middeleeuwsche kunst is een universeele geweest. Duitsche, Fransche, Engelsche
of Nederlandsche Gothiek vormen slechts de geringe wijzigingen van eenzelfden
geest. Gothiek was Katholisch.
Ook in het land der klassieke tradities, in Italië, dat geen rijke bloei van Gothische
schoonheid kende, waar de Grieksch-Bysantijnsche traditie stuk brak op de eerste
aankondigingen der Renaissance, is de kunst, die de schakel vormde tusschen beide
tijdperken, de kunst die door Giotto haar rijpsten vorm kreeg, universeel van geest.
Giotto suggereerde niet de lokale sfeer der Italiaansche cultuur, noch beeldde hij een
bepaalden stand, niet de feodale wereld, de kerkelijke wereld, het volk of de
aristocratie: hij beeldde de menschheid. Hij schiep, van uit het idealisme der
Evangelies, een samenvattende verbeelding van 't menschelijk leven. Ook de
Italiaansche kunst dier tijden had deel aan dezelfde idee, welke zich in 't Noorden
tot de Gothiek vormde.
Met de Renaissance kwam het nationale. Het nationale deed zich gelden, omdat
de Renaissance de individualiteit zelfstandig maakte en deze individuen hun sterkst
verband nog slechts vonden in de krachten van volk en land. Zoo zegt men; maar
het probleem blijkt ingewikkelder, dan scheen. De Renaissance was nationaal
h o e w e l ze tegenover de Middeleeuwsche universaliteit een andere, oudere trachtte
te stellen: de klassieke. Nationalistisch was de Renaissance omdat zij de klassieke
universaliteit gewelddadig, willekeurig wilde stichten.
De Gothiek is een bloem van het Noorden geweest, de Renaissance een Zuidelijk,
een Latijnsch gewas. Waar nu de hierarchie, welke Noord en Zuid verbonden had,
uit één viel, werd de Renaissance voor Gothisch Europa een in engeren zin
c u l t u r e e l e beweging. Zoodra de Noorderling het klassicisme aanvaardde, werd
't eigen volks-karakter geweld aangedaan. Gothisch Europa werd een stijl en een
levensbegrip opgedrongen, die vreemd waren aan de Noordelijke volksziel. Het
pronkte met geleende kleeren. Het aanvaardde den uiterlijken vorm en niet de ziel
van 't klassicisme.
Kort voor Breughel's geboorte kwam Gossaert van Mabuse uit Italië in Vlaanderen
terug: Italiaansch was zijn kunst geworden, maar Italiaansch van e r u d i t i e . Er was
in zijn kunst de knapheid, er was de geleerdheid, er was het weten, maar er was niet
de groote ziel der Italiaansche schoonheid. Mabuse had in Raphaël en Michel Angelo
juist dagene bewonderd, wat ons thans het meest onverschillig laat, wat voor die
scheppers zelf slechts ‘middel’ kon zijn. En weinig zal de pronkende Mabuse beseft
hebben, hoe die Renaissancistische schoonheid in Italië zelf de vrucht was van een
innerlijken strijd tusschen de dramatische expressiekracht van Middeleeuwsch
Christendom en het aesthetisch vorm-idealisme van Grieksch klassicisme. Weinig
zal hij beseft hebben, hoe dit conflict, door Raphaël in enkele momenten zoo
ongewelddadig overwonnen, bij Michel Angelo tragischer dan ooit weer losbrak.
Mabuse was de eerste onzer aesthetische pelchrimvaarders, de eerste van honderden
ras-verloochenaars, de eerste der velen, die naar de ziel te gronde gingen aan hun
schoolsche geleerdheid, aan hun harteloozen en karakterloozen schoonheids-cultus,
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de eerste der aestheten, voor wie ‘kunst’ en ‘leven’ t w e e werd, twee ‘schoonheid’
en ‘karakter’, ‘cultuur’ en ‘volk’.
Een kloof ontstond tusschen volksziel en kunst, een tweespalt in het kunst-leven
zelf. Daar was een kunst, die de geleerden, de humanisten voldeed: de klassieke; een
andere was die, welke de taal van 't volk bleef spreken. Er ontstond zooiets als een
aesthetische politiek: de kunstenaar werd
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gedwongen zich te bekennen òf voor den geleerden stand, òf voor het volk;
gedwongen werd hij te kiezen tusschen het ras-eigene, lands-eigene, èn de
internationaliteit van cultureel klassicisme.
Wij hebben hier te doen met een conflict, niet van uitsluitend aesthetisch karakter,
maar met een strijd van twee levens-aanschouwingen, een strijd die Europa sedert
verscheuren bleef: een strijd die hier gevoeld wordt als een conflict tusschen hart en
hersens, tusschen volks-intuïtie en vormbeschaving.
Dürer, deze Gothische ziel, de meest religieuze schilder misschien van heel de
16de eeuw, Dürer die een der laatsten was, welke hun steunpunt in de religie zelf
vonden, de groote en edele Dürer heeft den strijd ten einde gevoerd en niet gewonnen.
Hoe koud, hoe dor, hoe geleerd, kon zelfs Albrecht Dürer zijn, als hij zijn intuïtie
niet vertrouwde, als hij de kunst tot de wetenschappen wilde verheffen, als hij meende
dat ‘de kunst’ uit Italië kwam, als hij zijn eigen bewegelijke, stormige en teedere
Germanen-natuur verloochende, als hij ‘de schoonheid’ najoeg, hij die, in een moment
van argeloosheid, toch schreef: ‘wat schoonheid is, dat weet ik niet’....
Evenals zijn kleinere tijdgenoot, de realist en nationalist Lucas van Leyden, zag
Dürer bewonderend op naar Mantegna, naar dien sterken Zuiderling, dien overtuigden
en volledigen Renaissancist, die immers toch het karakter-volle te vereenen wist met
de normatieve vormen-schoonheid. Maar zal hij, beter dan Mabuse, doorzien hebben,
hoe verspleten het gemoedsleven van dien Italiaanschen geweldenaar geweest is?
Naast Mantegna, tegenover Mantegna, rees echter weldra de primitieve en gave
figuur van Breughel. Mantegna en Breughel werden de twee representatieve
persoonlijkheden, waartusschen de noordelijke kunstenaar dier dagen te kiezen had.
Kon Mantegna, door de kracht van zijn karakteristiek, hem het bezielend voorbeeld
zijn van den klassieken Renaissancist, Breughel werd het symbool van den
Noordelijken geest.
Want Breughel vertegenwoordigde dien geest in zijn nieuwe gedaante. Dürer, ten
deele adept der klassieken, ten deele zoon van zijn tijd en van zijn volk, bleef toch
nog de laatste der Middeleeuwers; maar in Breughel bleek de religieuze
wereld-conceptie der Middeleeuwen verbroken: hij was, hier in het Noorden, de
eerste, de machtigste belijder van het groot-gevoelde leven zelf, van het groteske en
tragische menschenleven en van de majesteit der natuur. Hij kon dit zijn, door zich
te sterken aan de krachten van zijn volk.
Giotto maakte het Evangelie los van de Scholastiek, hij bracht 't vlak bij; hij deed
't voelen in zijn algemeene menschelijkheid; - Breughel plaatste 't in zijn eigen tijd,
in zijn eigen omgeving. Hij schildert den Kindermoord van Bethlehem: en 't zijn de
Spaansche troepen, die 't besneeuwde dorp binnen rijden om er schrik en dood te
verspreiden. Hij schildert Christus' geboorte: en weerom is 't een winterdag in 't
Vlaamsche land, met al de vertrouwdheden van 't dagelijksche leven. Had Van der
Goes niet reeds hetzelfde gedaan, gewaagd, toen hij werkelijke Vlaamsche boeren,
ruwe en vuile kerels van vleesch en bloed, devotelijk knielen liet voor 't heilig
Wonder-kind? Breughel gaat op dit machtig exempel slechts voort; maar de engeltjes
zijn verdwenen en 't gebeurt alles nog veel natuurlijker, en de omgeving is veel meer
Vlaamsch, en het Christus-kind en Maria en de herders of de Koningen zijn maar
kleine figuurtjes in 't algemeen gewemel en tellen nauwelijks meer mee. Niet langer
beeldt hij de Bijbelsche mythe: hij beeldt het land, het volk, het leven der
werkelijkheid.
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Breughel, de beelder van zijn volk, werd de stem van 't Nederlandsche ras. Door
Breughel is ons ras tot zelfbewustzijn gekomen.
Maar door Vlaamsch te zijn, en gehéél Vlaamsch, kon hij een der groote vertegen-
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woordigers worden van zijn groote eeuw, een der vertegenwoordigers van de
Renaissance, zooals die als een afzonderlijke levensmacht, los van Italië, zich deed
gelden.
Dürer is gedeeltelijk de Gothiek, gedeeltelijk de Noordelijke Renaissance,
gedeeltelijk Italië: hoe deze drie krachten in een diepe en zelfbewuste persoonlijkheid
zich mengden, maakt de fascinatie uit van Dürer's kunst. Maar Breughel is geheel
het Noorden, geheel zijn volk, geheel de nieuwe tijd. Breughel boeit en is groot door
zijn enkelvoudigheid.

I.
De Tijd.
Groot was die tijd, groot en boos; groot van verwachtingen en van daden, groot van
kracht; maar boos van geweld en van verwardheid. Want het was de tijd der
vrijheidsworsteling.
Vrijheid was het magisch woord, dat de oogen helderder deed schijnen, den mond
vastberadener spreken of zwijgen, dat de karakters smeedde en den geest ontvlammen
deed; en vrijheid het woord, dat de angst tot loerende wraakzucht verscherpte, dat
de wreedheid tot een gruwelijk wapen maakte. Het was een tijd, in veel aan den
onzen gelijk, maar sterker van enthousiasme dan de onze; de tijd van het geloovig
enthousiasme, dat geen offering te min acht, daar het 't doel zoo noodig weet.
‘O Jahrhundert! die Geister erwachen, Künste und Wissenschaften blühen, es ist
eine Lust jetzt zu leben!’ zoo sprak Ulrich Von Hutten, die toch ook de hardheid en
de slechtheid kende van onverdraagzamen tegenstand. Wij verbranden geen Huss
meer om denkbeelden; wij onthoofden niet meer een Thomas More om de ontkenning
van 't goddelijk Koningsrecht; wij hebben geen inquisitie meer, die vervolgde en
moordde wie sprak wat hij dacht; - maar Von Hutten's triomfkreet wil ons nog niet
zoo argeloos over de lippen komen, hoewel ook wij om vrijheid roepen....
In 't Zuiden vlamde de schoonheid, een schoonheid van vorm een verfijning van
intellect, een weelde van zinnen-verrukking, zóó betooverend, maar ook zóó broeiend,
dat honderden er zich aan bedwelmen zouden. In Italië glansde die schoonheid, welke
de liefelijke voorbode is der ontaarding. Europa wachtte zijn redding niet langer van
het Zuiden, maar van de primitiever, de onstuimige krachten der Noorder-volken.
Wat was dan de Noordelijke Renaissance-geest, ontdaan van zijn Latijnschen
oorsprong? Burckhardt heeft 't gezegd: ‘De geweldige, groteske Rabelais geeft
ongeveer een beeld van 't geen de Renaissance zou zijn zonder vorm of schoonheid’.
Den ‘geweldigen’, den ‘grotesken’ Rabelais erkent de geleerde boedelbeschrijver
der Italiaansche rijkdommen. En zeker behoort Rabelais' Pantagruel tot de machtigste
verbeeldingen, die Renaissancistisch Europa zich schiep. Dit boek is heel een eeuw,
heel een wereld. Hier raast het leven, het leven-om-het-leven, het leven zonder tucht,
zonder beginselen, zonder idealen, het wilde leven der zinnen ondervonden en beleden
door een heros der gedachte: den Uebermensch Rabelais. Gargantua, zijn reusachtige
zelfprojectie, is de groote slok-op, naar het lichaam, maar ook naar den geest. Alle
filosofieën en theologieën en litteraturen heeft hij verslonden en uitgebraakt. Priesters,
monniken, koningen, burgers, geleerden: allen en alles heeft Rabelais om hals
gebracht. Alles wat eerbiedwaardig scheen door ouderdom, alles wat heilig scheen
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in den glans der tradities, heeft hij te schande gemaakt. Geloofs-artikelen, idealen,
reputaties, niets was bij hem veilig, want hij kende geen vrees. Een haat van eeuwen
wreekte zich en brak uit in een daverenden lach.
Zooals studenten obsceen doen uit rancune tegen 't fatsoen, zoo zijn er ook jonge
cultuurtijden van opstandige obsceniteit. En Rabelais blijft er de grootste
vertegenwoordiger van. Want evenals zijn aankondiger, de eerste moderne
passie-mensch van 't Renais-
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sancistische Noorden, de wilde en rustelooze, de droevig lachende Villon, heeft ook
de roekelooze levens-apostel Rabelais het leven zèlf verminkt. En dit juist maakt
zijn grootheid uit!
Het leven, dat was hem een anarchie van hartstochten, een daemonische
natuurmacht. Het essentieele leven was hem de daemonische liefde, de natuur-liefde
zooals hij, in zijn donker en vlammend sensualisme zich die dacht. En het symbool
dezer onbewuste natuurdrift was hem de vrouw. Maar in plaats van dit zinnelijk
ideaal, de vrouw, te vereeren, werd hij gedwongen haar te haten, smadelijker,
honender, dan zelfs Schopenhauer haar haatte. Want hij voelde, hij, de titaan van
zinnenkracht, dat ten slotte het leven nog iets anders beduidt dan een roemer wijn.
Al Gargantua's daden zijn een verzet tegen 't openbaar gezag, in welken vorm dan
ook: gezag van den staat, van den godsdienst, van de wetenschap; maar onwillekeurig
werd deze Nietzsche der 16de eeuw, deze nog on-decadente Nietzsche, gedwongen
in z i c h z e l f het gezag te erkennen. Evenals Villon moest de levensvergoder
Rabelais een verscheurd pessimist zich toonen, maar Villon's verbijstering heeft hij,
door zijn pessimisme heen, overwonnen: tusschen de puinhoopen van het leven vond
hij, versplinterd, de verloren schat van zijn innerlijk idealisme terug.
‘Fais ce que voudras’, klonk zijn trotsche anarchistenleus: en hij schrijft een
onsterfelijke bladzijde om den noodzakelijken w i l t e n g o e d e in den mensch aan
te toonen. ‘Doet wat gij wilt’ wordt noodzakelijk: ‘doet wat m o e t ’, wordt onbedoeld
een moderne vertaling van Augustinus' uitspraak: ‘Wie God lief heeft, mag doen wat
hij wil’. De heidensche Rabelais werd gedwongen ‘God lief te hebben’, den God die
in hem zelf leefde. Want het ‘moeten’ was niet langer een bevel uit den hooge, maar
werd een gebod van binnen uit. Doet wat ge wilt, leeft u uit, en ge zult 't goede willen,
het goede leven belijden. En Rabelais beschrijft zijn ideale klooster van ideale
wereldlingen. Ziedaar zijn fantastisch, zijn duur-gekocht vrijheidsidealisme.
Rabelais' matelooze verbeelding overschouwend, zie ik voor me verrijzen een
man, die de held en de prooi van zijn tijd genoemd kon worden, die van het leven
alle verheffingen en alle vernederingen ondervond, die lachend zijn zonden boette.
Maar ik hoor de bitterheid, ik hoor ook de moedige argeloosheid van dien lach. Het
is de geniale, de smartelijk edelmoedige lach, die uit Shakespeare's drama's opklinkt,
die in Shakespeare misschien het zuiverste accent kreeg, die voor Shakespeare
beteekende een triomf over de vertwijfelingen van Hamlet, over de tranen van
Ophelia: de lach van levens-geloof.
Rabelais, gestorven toen Breughel man werd, dat is de eene zijde.
Daartegenover, als een noodzakelijke reactie op het vrijheids-anarchisme, als een
a c t i e v e reactie, kristalliseert zich de nieuwe tucht, de nieuwe moraliteit der
Hervorming, breed en mild in Luther, zich toespitsend in de nieuwe, de enge en
wreede dogmatiek van Calvijn, de dogmatiek die niet langer doorvlaagd zou worden
van mystische aanvoelingen. In Italië trachtte Savonarola de ontredderende
zinnenmachten geeselend te beheerschen; en de groote Savonarola bracht onbedoeld
de vormelijke contra-reformatie met haar wrekend inquisitie-geweld. Overal: na de
bandeloosheid, de verstarring.
Tusschen beide groepen in, tusschen Rabelois en Calvijn, aarzelden, glimlachend,
de sceptici: Montaigne, Breughel's tijdgenoot, de fijne en voorzichtige psycholoog,
de onrustige zelf-ontleder, de weifelende, overgevoelige mensch, die vergeefs trachtte
een Romein, een stoïcijnsch moralist te schijnen; Montaigne en zijn geestelijke vader
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Erasmus. Tegenover den Pantagruel van Rabelais tegenover den Cathechismus van
Calvijn, en naast de steeds weer fascineerende essays van den ziels-oprechten
Montaigne, kunnen wij dat zonderlinge boekje stellen, de Lof
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der Zotheid, het veel geprezen en slecht begrepen boekje, dat een der meest
suggestieve geschriften blijft van heel dien tijd.
Verwey heeft Erasmus laten lachen: ‘O, als ik, die de wijsheid ben, de dwaasheid
was, hoe veel zou ik te loven hebben’.... Maar neen, zóó is het, meen ik, niet geheel.
Indien Erasmus niet anders bedoeld had, zou zijn speelsche mijmering slechts een
kritiek zijn. Maar zij is een filosofie, een onzuivere helaas, een die hij niet zuiver
dóór voelde. En juist het problematische maakt deze luchtigironische bespiegeling
tot zulk een tartende lektuur. De wereld bekritiseerend onthult Erasmus zijn eigen
gemoed.
Er is dit: dat alleen de narren de waarheid kunnen zeggen, de bitterste waarheid
kunnen uitspreken zonder te grieven. En dan denken we aan Shakespeare's narren....
Maar Erasmus' ironie klinkt schrijnender. ‘De liefste namiddag-bezigheid der Goden
is de menschen te bekijken’, zegt Erasmus. Zoo zou Montaigne doen: de menschen
bekijken. Maar wat ziet de kijkende Godheid, die Erasmus wilde zijn? dwaasheid
en nogmaals en steeds weer dwaasheid! Maar wacht, er is dit: Erasmus heeft de
dwaasheid lief.... Hij, de intellectueel, de geleerde, de geleerdste man zijner eeuw,
hij hunkert naar de dwaasheid, waar hij geen deel meer aan hebben kan. Het leven
is waan en waan het geluk. Wie den waan doorzien heeft, kan niet meer gelukkig
zijn. Doch deze waan bevat en verbergt de wijsheid. Het leven ware onmogelijk
zonder de zotheid. Erasmus zou haar willen gelooven, de zotheid; want slechts daar,
waar 't verstand overwonnen is, kan overgave en geluk zijn. Soms meent hij even
het lichten te zien van een argeloozer levens-geloof; maar neen! er is in de wereld
te veel onverstand en hij zelf is te verstandig geworden. Hem rest slechts de troost,
de smartelijke, zijner ironie; althans weet hij wat ze waard is, die geleerdheid! Evenals
Rabelais, zij 't langs een tegengestelde weg, komt Erasmus tot een onbevredigende
en onwillekeurige vereering van 't onbewuste leven. Kon men nog kind zijn en
dwaas.... Niemand weet of hij de zotheid eert dan wel minacht: 't is alles spel. Het
leven bestaat op voorwaarde der zotheid.
Zoo is dan deze ‘Lof der Zotheid’ een bekentenis van den Humanist, die het te
kort voelt van zijn intellectualisme, doch den weg niet meer terug kan vinden tot 't
eenvoudige vertrouwen.
Heel de 16e eeuw is belangrijk door den hevigen drang naar expansieve
‘menschelijkheid’ en door de twijfelende zelf-bezinning waartoe dit
levens-enthousiasme in de diepe persoonlijkheden voeren moest. Want waar kerk
en gemeenschap geen dwingende kracht meer bezaten, daar had de mensch in zich
zelf te bestaan en in zich zelf de harmonie te zoeken, die 't leven mogelijk maken
kon. - De tragedie dezer eeuw was; dat verstand en zelfontleding de intuïtie en 't
geloof ondermijnden, dat verstand en zelf-ontleding begrepen werden als de machten,
die 't verbrokkeld gevoels-leven weer op konden bouwen. De juichkreet van Ulrich
von Hutten wil ons niet recht meer over de lippen komen; het is echter de vraag of
von Hutten zelf haar zou geslaakt hebben, indien hij de toekomst voorzien had; het
is de vraag of hij niet die elementen vereerde, welke de geluks-vermogens der
menschen hebben gesloopt.
Maar de heroïsche drang naar vrijheid, deze bleef de positieve, de scheppende
kracht. En het volk, met zijn onverwikkelde spontaniteit, gaf haar gestalte en maakte
haar openbaar. Want het volk rees omhoog. Het was het volk, dat in verzet kwam
tegen de autoriteit der kerk. Heel de Hervorming is een volks-beweging geweest,
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een volks-daad. Waar Erasmus, de kritische geleerde, aarzelend bleef, voorzichtig
en zonder moed, daar heeft 't argelooze en instinctieve volk de tweespalt van verleden
en toekomst klaar doorvoeld en met een simpele heldhaftigheid, die ons nu nog
verbaasd doet staan wanneer wij er de geschiedenis van lezen, zijn idealen beleden,
zijn wil doorgezet.
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Maar voelen wij niet reeds in Franciscus van Assisi een kenmerkend anti-feodale
gezindheid? Onbewust misschien zocht hij het panster der hierarchie te breken.
Franciscus ontdekte den ‘gewonen mensch’; hij begreep de beteekenis van 't
alledaagsche bestaan, hij voelde hoe men zich wenden moet en aandacht behoort te
hebben voor het simpele volk. Niet de intellectueele aristocratie van Renaissance en
Humanisme is door Franciscus voorbereid, maar de volks-beweging, die later in de
Noorderlanden zich ontwikkelen zou. Sedert, meer en meer, berustte de vrijheids-wil
maatschappelijk bij het volk.
Democraat was Rabelais, democraat in zijn vernietigende hekeling van alle
gewichtigheid en statie, van kerk, adel en geleerden stand, democraat als moralist
en als hervormer. En Montaigne, de jongere, verfijnde, ideaallooze leeken-wijsgeer,
haatte de hofkringen en had een zekere, eerbiedige aandacht voor 't leven der boeren
om hem heen; bij de primitieve boeren-bevolking kon hij het leven in zijn meest
onderbewuste bewegingen bestudeeren; en juist dit instinctmatige leven en niet het
tooisel van geest en intellect, scheen hem wezenlijk. Deze gezindheid was nieuw.
Ook bij Plutarchus zal men haar niet vinden. Hierdoor kon Montaigne niet alleen de
leermeester in psychologie voor Shakespeare zijn, maar een voorbereider tot gansch
de moderne epische litteratuur, die in de psychologie haar steunpunt vond, die in de
instinctieve bewegingen van 't onderbewuste leven het mysterie zocht van den
menschelijken geest.
Volksman was de ruige Luther, volksman van geboorte, van karakter, van geest,
volksman bleef hij in zijn apostolaat. En het duisterste moment in Luther's leven is
het uur geweest van zijn ontkennende houding tegenover den Duitschen
boeren-opstand, die in wezen een vrijheids-kamp beteekende. De boer, de Duitsche
vooral, was de verschoppeling der wereld, levend in krotten, mishandeld door
soldaten-volk, uitgebuit door adel, kerk en burgerij. Burcht, klooster en stad leefden
van de zware lasten, die den boer werden opgelegd. Had toen het boeren-volk zijn
zaak gewonnen, Duitschland was niet een paar eeuwen ten achter geraakt, Duitschland
was niet in een dof en ontijdig feodalisme ondergedompeld, Duitschland was nu het
rijke beschavingsland dat 't eens is geweest en niet het land der brallende
parvenu-kultuur van straks, het vernederende en misbruikte slaven-land van heden.
Hoe Erasmus, het duidelijkste voorbeeld van den Noordelijken Humanist, in zijn
‘Lof der Zotheid’ vergeefs smachtte naar de wijsheid der dwaze onbewusten, naar
de wijsheid die van 't volk is, hebben wij gezien en wordt ons nu eerst klaar. Want
in Erasmus voelt men weer de tweespalt tusschen Noord en Zuid, tusschen
volks-cultuur en aristocratisch intellect.
Een der groote, der grootste vertegenwoordigers der Noordelijke volks-cultuur is
de boeren-zoon en boeren-schilder Breughel geworden, de stem en 't hart van 't
democratisch Vlaanderen.

II.
Het Volk.
Vlaanderen bloeide. Rijk was het land en dicht bevolkt. Nergens had de boer een
zelfstandiger bestaan. De laatste overblijfsels der heerendiensten waren er afgeschaft.
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Het Vlaamsche boeren-volk, dat volk van boeren, mocht ruw zijn, genotzuchtig,
verzot op zijn braspartijen, verslaafd aan den drank; maar 't was sterk en 't had de
vrijheid lief. Het bezat een groot en dapper hart en kende geen onderworpenheid.
De vrouwen, bericht een Italiaan van dien tijd, de vrouwen in Vlaanderen zijn
vrijmoedig en eerzaam. Zij zijn gewend zelfstandig te werken naast den man, zij
drijven handel, vervullen ambten, zij bewegen zich vrij in het leven.
Niets kon ons de zedelijke gezondheid van
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dit volk meer afdoend bewijzen, dat dit getuigenis.
Arm trouwt met rijk, verhaalt de verbaasde Italiaan. De knecht trouwt met zijn
meesteres, de meester met zijn dienstmeid.
Het Vlaamsche volk had, trots zijn gebreken, stevige karakter-deugden; evenals
de Noord-Nederlanders dier dagen. Maar Vlaanderen was 't cultuur-land, Holland
de provincie. Onze tijd moest nog komen.
Sinds lang reeds had 't Vlaamsche volk zich verzet tegen geestelijke en
maatschappelijke tyrannie. Geestdriftig democraat was Maerlant geweest;
democratisch waren de Vlaamsche helden, Artevelde en Breydel; een klassestrijd,
veel meer dan een volkenoorlog, hadden ze gevoerd.
Deze echter blijven uitzonderings-gestalten, volks-heroën, al te vaak, al te rhetorisch
bejubeld. Ze zijn tot gemeen-plaatsen verschimd. Letten wij liever op de algemeene
volks-verbeelding zelf. Want aan het kunstwerk kent men den kunstenaar.
Had Vlaanderen niet zijn Reinaert geschapen? Ieder kent den Reinaert. Reinaert,
de vos, is geen verheven geest, weet ge! Reinaert is het verzet, is de opstand, maar
in negatieven zin. Reinaert is het verzet van den in zichzelf gebonden geest; hij is
de Mefisto, superieur daar hij negeert, sterk daar hij slim is, sterk daar hij de anderen
weet aan te tasten in hun zwak. Heel de dierenkolonie brengt hij ten onder en haalt
hij ten onderste boven door ieder in zijn afhankelijkheid te doorzien. Den beer
overwint hij door diens begeerte naar zoetigheid, de kat door haar belustheid op
muizen. Allen overheerscht en vernietigt hij in zoover ze hebzuchtig, wellustig, ijdel,
bang of dom zijn. Hij verpersoonlijkt den kwaadaardigen verstandspsycholoog, den
menschenkenner in slechten zin. En als wij tenslotte dien slimmen duivel een beetje
respecteeren, het is omdat wij wel beseffen, hoe heilzaam, hoe noodig zulk een
Mefisto blijft. Alle opgeblazenheid, alle gewichtigdoenerij, alle woordenpraal, alle
vormenstatie, maakt Reinaert te schande, allen schijn ontmaskert hij.
Heil het volk, dat de eerlijkheid heeft zijn Reinaert te scheppen!
Reinaert is de Mefisto zonder zijn tegenstelling: den Faust. En daarom is dit epos
satire gebleven, heeft 't geen drama kunnen worden; volks-satire. Het volk is uit zich
zelf onmachtig den Faust te scheppen, den Faust die meer dan duivels-toovenaar is,
den symbolischen Faust zooals wij dien, na Goethe, na Shakespaere's Hamlet,
verstaan. Want Faust is de hoogere bewustheid; de geest, die de negatieve
verstands-bewustheid van Mefisto te boven kwam. En het volk kan zich uit zijn
onbewustheid even verheffen, verheffen tot de n e g a t i e v e bewustheid; maar hooger
vermag het niet te stijgen. Het komt aan het weten t o e , het reikt er niet over héén.
En zoo moest ook Reinaerts wijsheid een negatieve blijven.
Dit dan is zijn wijsheid:
De kleintjes, zegt Reinaert, als alle redelijke wezens naar vrijheid smachtend,
beklagen zich hun vrijheid; onmondig voelen zij zich en ze begeeren een koning,
om over hen te heerschen. Maar de koning, te hoog, te vrij boven de moraal der
gemeenschap verheven, misbruikt zijn macht en verslindt de kleintjes, die hem kozen
en begeerden. Dan opnieuw klagen zij: maar 't is te laat.... Zoo wenschten zich de
malle, leelijke kikkers, een sierlijken koning: koning ooievaar, die hen opslokt.
Zoo was het, zoo zal het altijd zijn, zegt Reinaert. De volksgeest komt in verzet
tegen autoritair feodalisme; maar dat volk weet zich onmachtig, ziet zich zelf als
klein, dom, angst-bevangen, niet in staat zich te beheerschen. Het w e n s c h t
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beheerscht te worden. Maar wie heerscht, heerscht uit eigenbelang. hij
tiranniseert.
Zoo lacht en speelt de Vos zijn spel. Reinaert, de bewust geworden volks-ziel, die
haar onmacht erkent. Als wij Reinaert respecteeren, hoe zouden wij dan het volk,
dat zijn Reinaert schiep, niet lief hebben?
Is er niet veel van Reinaert in Uilenspieghel terug te vinden? Wie kent den
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Uilenspieghel niet? Maar geen, die weet wie, wat en hoe hij eigenlijk was.... Zijn
gestalte verliest zich in de schemering der mythe. Ieder ziet hem op andere wijs; toch
schept zich de vlottende, vage verbeelding om tot de eenheid van een beeld; van het
beeld dat De Coster samenstelde.
Uilenspieghel is een reïncarnatie van den Reinaert; Uilenspieghel, de
lachend-opstandige, de vrijheids-held en de levens-genieter, de wijze nar, de moedige
en loyale ironicus, die dankbaar neemt waar dwaas geboden wordt.... Het schijnt of
hij, de belacher van den ouderdom, de belager van het gezag, geen eerbied kent;
maar Thijl heeft een roeping; vrijheid! Lachend volbrengt hij zijn roeping. In een
lach aanvaardt hij zijn apostolaat. Daar is geen zweempje fanatisme, geen schaduw
van ijdelheid in den ervaringsrijken realist en noodzakelijke idealist Uilenspieghel!
Hij blijft oprecht en simpel mensch onder de menschen, omdat hij bijtijds de wereld
ook in zijn eigen persoonlijkheid te belachen weet en omdat hij de Maag van
Vlaanderen, de luie genotzucht, de vraatzucht, de huisbakkenheid, het gemoedelijk
egoïsme van Vlaanderen, omdat hij den dikken, gulzigen, nuchteren Lamme Goedzak
tot levens-gezel heeft en omdat hij de ziel van Vlaanderen, de zachte, teedere,
geduldige en trouwe Neele tot vrouw neemt na met alle wufte meisjes en groote
dames te hebben gevrijd. Wie kon, met zulk een lijfwacht, den hoogmoedige spelen?
en wie zijn roeping verzaken?
Uilenspieghel is het dwaze woord in het tragische moment; het dwaze woord,
gesproken door hem, die de tragedie v o e l t .
Reinaert en Uilenspieghel wonnen de onsterfelijkheid doordat zij scheppingen
zijn der anonyme volks-verbeelding. Want de held der volks-legende, schepping der
onpersoonlijke massa, krijgt zelf een boven-persoonlijk, massaal karakter; hij is
symbool, hij is mythe. En de mythe sterft niet, want de mythe is nooit voltooid. De
massa schept haar verwachtingen, haar idealen en droefenissen in een gedaante, even
concreet als algemeen. Het volk beeldt zich zelf, belijdt zijn onbewuste wijsheid in
zijn heroische verdichting.
Men zegt, dat niets zoo stereotiep is als de volks-geest, dat 't volk bevangen blijft
in de meest conventioneele waan-begrippen, die 't melodramatisch verromantiseert:
de Schurk, de menschenvriend, het edelaardige gevallen-meisje, de gouden toekomst,
de slechte maatschappij.... Maar dit, zoo dunkt mij, is de waarheid ten halve. Stereotiep
voelt 't volk in zijn bewuste uitingen; maar 't blijkt origineeler, dan 't zelf vermoedt.
De begrippen ‘volk’ en ‘instinct’ zijn identiek.
En alle instinct kon niet anders dan origineel zijn. Het volk is origineel zooals
kinderen 't zijn, zooals de natuur het is. Het zijn de geleerden niet, het is het volk dat
de taal schiep en nog steeds schept. Hoeveel wagende oorspronkelijkheid toont het
volk in zoover het niet romantisch pathetiseert! En wanneer nu die scheppende
volks-originaliteit, de stereotiepe algemeenheden der volks-romantiek doordringt:
dan ontstaat de symbolische volks-verbeelding, de onsterfelijke mythe.
De volksman mist ‘cultuur’: het blijkt zijn zwak zoowel als zijn genade. Hij zal
òf conventioneeler zijn dan onze dominee's zelf; òf hij wordt de verpersoonlijking
van alles, wat primitief-karaktervol is. Maar dan ook bezit zijn oorspronkelijkheid
een oerkracht, die de beschaafde mensch zich nooit meer kan eigen maken. Volkomen
origineel is het volk in zijn vroolijkheid. En de volks-opgewektheid, de lach boven
heel de misère der feiten uit, de vroolijkheid van hen, die meer dan de beschaafden
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het ruw gezag der materie hebben gevoeld, deze moedige, beproefde levens-lust blijft
de groote wijsheid van alle ‘volk’.
Het volk voelt optimitisch. Want 't optimisme leeft, waar de kracht is. - Het leed,
zich uitvierend in sentimenteele melankolieën, in ruwe dronkemans-versomberingen,
schept het volk zelden tot schoonheid om. Maar het leed wordt gevoeld toch: het
wordt gevoeld en in een lach overwonnen.
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Het volk is aan den twijfel van het bewustzijns-leven nog niet toe. Het leeft in de
sfeer der natuur; maar de weelde van 't natuur-leven, de vlotte Pallieter-weelde, kent
't niet. Het kent werkelijkheden. Het o n d e r v i n d t ze althans. Het is positivistisch;
als Reinaert, als Uilenspieghel. Het zoekt de bevrijding uit den nood der feiten: het
voelt zich noch geheel gebonden, noch volkomen vrij: het kon de vrijheid, die slechts
in den geest bestaat, verlangen en niet verwezenlijken. Vandaar zijn melancholieën
en de romantiek dier melancholieën; maar vandaar ook zijn lach. Uilenspieghel redt
zich uit de benardheid door de macht zijner ironie.
Want de ironie is een tartend zelfbehoud tusschen vrijheid en gebondenheid,
tusschen geloof en twijfel. De ironicus hoont wat hij lief heeft. Niet koud is hij, niet
cynisch; hij wreekt niet lafhartig zijn levens-onmacht op de wereld: hij blijft gelooven,
hij blijft liefhebben, maar hij durft zich zijn geloovige liefde niet recht bekennen.
Tijden, die een breuk vormen in den beschavingsgroei, scheppen de helden der
ironie. Zulke helden, werkelijke of verdichte schiep zich de 16e eeuw, veel kolossaler
dan onze tijd. Wat beduidt de fijne monkeling van Anatole France tegenover den
daverenden lach van Rabelais? Groot, ruig van hartstocht, niet verfijnd, maar heel
niet dilettantisch, sterk en mannelijk: zoo uitte zich de groteske ironie der Noordelijke
Renaissance, de volks-ironie van 't 16e eeuwsche Vlaanderen.
Toen dan uit zulk een sfeer, uit dit volk, in dien tijd, een kunstenaar verrees, volkszoon
zelf, maar die door de kracht van zijn genialiteit zich op te heffen wist tot een
zelfstandige persoonlijkheid, zoodat zijn bewustzijns-daad, zijn kunst, niet langer
de schepping was der namelooze volks-verbeelding, toen is er iets groots in de wereld
gebeurd;
Breughel is héél zijn tijd, héél zijn volk. Hij is meer dan zijn volk. Hij is een
eenling, die den strijd van tijd en volk bewust door leed, tot schoonheid adelde: hij
is de u n i v e r s e e l geworden Vlaming en 16e eeuwer.
Hij is bovendien, in een eeuw die zoo geleden en zoo gelachen heeft, zoo gehoopt
en zoo getwijfeld, in de eeuw der martelaren, der sceptici en der leven-vergoders,
een held van tragische zelf-inkeer, een pessimist; maar een pessimist vol liefde voor
zijn optimistisch volk, dat hij kende, begreep en nooit veridealiseerde. De
levens-hartstocht van Rabelais is in Breughel tot bezinning gekomen; de scepsis van
Montaigne kreeg in den primitieven Vlaming een tragischer accent; de volks-ironie
van Reinaert en Uilenspieghel vinden wij donkerder en smartelijker in Breughel's
fantasieën terug.
(Slot volgt).
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Een vrouw als zij,
door Elisabeth Zernike.
XI.
Dien avond zou Gerard bij haar komen. Hij had heel kort geschreven: ik kom, want
ik moet met je praten. Ik heb geen geduld voor lange brieven, en Tom heeft me
precies uitgelegd waar je woont. - Ze vermoedde dat er iets was gebeurd,
waarschijnlijk iets met Stans. Ze dorst niet goed er over denken, en toch deed ze het
den heelen dag door. Stans weg, ineens, een vlucht, Tom en Gerard alleen in het
groote huis, verlangend naar - nou ja, naar een vrouw, die den boel zoo'n beetje zou
redderen, die hun zou zeggen: het eten staat op tafel. - Maar het kon niet zoo zijn.
Stans was nu meer dan vier jaar de lieve vrouw geweest, tevreden met het geld, de
auto, het huis. Natuurlijk namen haar verlangens toe, maar Gerard werd ook steeds
rijker. - Goed, die mijnheer Letour zou hooger troeven hebben, en hij zat achter 't
handje. Stans weg, en hoe zou Gerard er onder zijn, kwaad, beleedigd, of bedroefd?
Maar waarom zei ze dit alles? Wellicht kwam hij alleen om over Tom te praten.
Stans wilde den jongen wel kwijt, en hij had moeten zwichten. - Ze dacht het meest
aan Gerard. Soms, midden onder het werk, stond ze stil en zag zijn gezicht. Hij keek
naar haar, met oogen als van een geslagen hond. Dan praatte ze zachtjes en
vertroostend. Stil maar, stil, och jongen, kijk niet zoo treurig. Wil je graag dat ze
terug zal komen? Misschien doet ze het wel, en huilt een beetje bij je, zooals jij nu
bij mij. Dat zal je dan goed doen, en je vergeeft haar. Het is makkelijk, te vergeven,
als de ander schreit. - Of wil je niets meer van haar weten, heelemaal niets? Misschien
valt ze je nooit meer lastig. Je bent veel te goed geweest. Nou, dat is een kwaad ding,
hoor; wat heb je nu al dikwijls moeten bukken voor vrouwengrillen. En je eigen kind
werd je niet gegund. O, je mag den jongen nu wel houden, ik ben minder eenzaam
dan jij, enne, - ik ben er nu een beetje aan gewend, zonder Tom te wezen.
Ja, dacht ze, als Stans weg is, mag hij Tom houden; - ik zou hem toch niet het
laatste wat hij heeft kunnen afnemen.
De dag ging vlug voorbij. Ze wilde vroeg boterham eten, want natuurlijk moest
ze klaar zijn als Gerard kwam. Maar juist toen ze zou beginnen, werd er aan de deur
geklopt en ze hoorde Gert Hamers, die hallo riep. Ze riep terug: ja, kom maar binnen,
en hij kwam, met Truus aan zijn arm, die in haar vrije hand een grooten bos roode
dahlia's droeg. Ze keek naar hen, twee verlegen en blozende menschen.
‘We komen het eerst bij u’, zei het meisje, ‘want u heeft ons eigenlijk geholpen,
niet? Gert en ik zijn het nu samen eens’. Ze lachten alle drei en schudden elkaars
handen.
‘Och, wat hebben jullie dat gauw gedaan, maar het is goed hoor, ik ben er heel
blij om’. Ze zei hun te gaan zitten en ze moest de bloemen in water zetten. Terwijl
ze heen en weer liep, vroeg ze van allerlei. - Wat moeder Hamers wel gezegd had,
of Truus' ouders nog leefden, en of die ook in hun schik waren. O, ze begreep er alles
van, het was een blijdschap, hoor. En ze gingen dus niet naar Amerika; dicht bij honk
kon je ook gelukkig zijn. Een man moest eens reizen, heel best - zij zelf had trouwens
ook graag wat van de wereld willen zien. Wie weet wat nog alles komen zou. Maar
gelukkig zijn, hier op het dorp, iederen dag je werk, maar ook iederen dag bij elkaar
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wezen - samen dit en dat - och god, het leven kon zoo goed zijn. - De jonge menschen
praatten niet veel - ze lachten maar en keken elkaar aan.
‘Houden we u niet op’, vroeg het meisje eindelijk.
‘Nou -’ ze bedacht dat Gerard al haast kon komen. - ‘Ik moet nog boterham eten,
maar....’
‘We gaan gauw weg’.
‘Dan komen jullie een volgenden keer eens theedrinken’.
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Maar ze stonden niet op; ze zaten daar met hun blije gezichten en hielden elkaars
hand vast. Vooruit, dacht Lucie, ik kan het niet helpen als Gerard hen nu straks ook
zal - zal moeten gelukwenschen.
Toen ze hen uitliet, was het al bijna donker geworden. Ze probeerde nog den weg
af te zien; liep daar niet een man, met vlugge stappen? Ja, maar hij sloeg het zijpad
in langs het notarishuis. Als Gerard maar den weg kende, en niet in 't donker door
het dorp liep te dwalen. Zou ze hier op hem wachten? Maar het was zoo guur. Een
sterke najaarswind schudde de boomen en groote gele lindebladeren stoven om haar
voeten. Was dàt Gerard - daar? Ja, hij liep aarzelend en zocht haar huis. Niemand
anders was er buiten. Ze haalde diep adem. ‘Gerard!’ Nu zag hij haar staan en kwam
op haar toe. Ze gaven elkaar vluchtig een hand.
‘Zoo - is het dus hier - ik had het al gedacht. Zoo - en-ne, hoe maak je het?’
Ze antwoordde niet, maar ging hem voor, door den tuin het huis binnen. Nu keek
ze hem aan. Hij knoopte zijn jas los en tuurde in de lamp.
‘Heb je geen beter licht?’ vroeg hij korzelig.
‘Ik zal de pit nog wat opdraaien. Ja, het is geen electrisch, maar petroleum geeft
zoo'n aardig schijnsel. Hier, geef mij je jas, en ga zitten’.
‘Moeten we hier blijven, in de keuken?’
‘Het is een kamer, dat zie je toch wel. Ga nu daar zitten, met je rug naar het fornuis’.
Hij deed het en zij zelf nam een stoel aan den anderen kant van de tafel. Toen
zwegen ze.
Hij keek naar zijn handen en dan weer naar haar, heel kort en schuchter. Ze zag
hoe moe zijn oogen stonden en hoe hij probeerde te glimlachen even; maar zijn
linkermondhoek trok omlaag. Dat kende ze nog zoo goed van hem, en ook dat
aarzelend kijken als van een bedroefd en schuldig kind.
‘Je ziet er goed uit’‘O ja, ik heb hier zoo'n gezond leven’.
Toen plotseling, zei hij het, en sloeg zijn oogen niet weer op: ‘Stans is er van door’.
Weer was er een stilte. De wind woei tegen de ramen.
‘Nou, zeg je niets?’
‘Ik - had het wel al gedacht’.
Hij stootte een lachje uit. ‘Iedereen schijnt het te hebben geweten, Tom en de
meiden, iedereen - behalve ik. Ben ik dan zoo'n sukkel, dat een vrouw me maar
bedriegen kan, wegloopen, zoodra het in haar hoofd opkomt -’
‘De goede menschen worden bedrogen’.
‘Ik vraag niet naar: goed. Maar ben ik zoo'n hannes. Ze heeft me aan dien man
voorgesteld. Hij kwam in mijn huis. - Het is een charmant ventje - zei ze, - meer niet,
hij is nog niet droog achter zijn ooren. - Het zal wat mee zijn gevallen, zeker’.
‘Wanneer - is ze gegaan?’
‘Drie dagen geleden. Ik had het druk op de fabriek en ik kwam niet thuis
koffiedrinken. Dus ze had van 8 tot 6 den tijd. Dadelijk na mij schijnt ze de deur uit
te zijn gegaan. Ik vond een briefje in mijn bureau - wie weet waar ze al was, toen; die kerel heeft een race-auto, pas gekocht. Altijd handig zoo'n ding. - Toen ik thuis
kwam - ik was laat, half zeven, - hoorde ik Tom lachen in de keuken, - schateren.
Van de weeromstuit lachte ik mee. Ik zei nog tegen mezelf: als Stans het hoort, krijgt
de jongen een standje - hij mag niet in de keuken komen, - en zoo ging ik naar binnen.
Er was niemand. Ik schelde, en toen kwam Tom. “Dag vader”, zei hij en hij keek
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zoo gek. “Waar blijft Stans, het is al laat genoeg.” - “Ik weet het niet, ze is er met de
koffie ook niet geweest. Annie zegt dat ze vanmorgen vroeg al is uitgegaan”. - Annie
is de nieuwe meid. - Nou, dus ze was er niet hè? - We hebben samen gegeten, Tom
en ik; ik deed maar net of ik het heel gewoon vond. Ze zal wel gauw weer komen,
zei ik, misschien heeft ze malheur met de auto
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Maar ze was niet met de auto uitgegaan, tenminste niet met de mijne. Na den eten
belde ik eerst Reinier op, den chauffeur. Die wist van niks; toen haar vriendinnen ook niks. Later vond ik dat briefje’. - Hij haalde uit zijn portefeuille een velletje paars
postpapier, en gooide het voor Lucie op de tafel. Die nam het en vouwde het open.
- Als je dit leest, ben ik weg. God, het is misschien gemeen van me, je bent altijd
goed voor me geweest. En hoe Henri zal zijn, weet ik nog niet. Maar dat is het juist:
mijn leven bij jou was zoo hopeloos altijd hetzelfde. Ik heb het een heelen tijd
uitgehouden, en als Henri niet was gekomen - Hij is een andere man dan jij bent. De
menschen zeggen dat mooie vrouwen ziek zijn naar bewondering en adoratie. Dat
is misschien wel zoo - maar Henri aanbidt me juist niet - tenminste niet zoo gewoon
en openlijk als jij deedt. Jij gaf me ook in alles mijn zin. Nu moet ik hèm zijn zin
geven. Wees er maar niet te rouwig om, dat ik weg ben, je hebt Tom toch nog. En
probeer maar niet me op te zoeken, je zal me toch niet vinden, Henri is zoo geslepen.
Stans.
Langzaam legde Lucie het briefje weer neer.
‘Dat is eigenlijk anders dan ik had verwacht - net of ze weer een jong meisje is
geworden, dat zich heeft laten overhalen. En ze was altijd zoo zelfbewust en fier’Ze strekte haar hand uit over de tafel en glimlachte een beetje.
‘Ja jongen, eens komt de man die ons murw maakt. Ben je bedroefd? hield je heel
veel van haar?’
Hij nam haar hand en drukte die; toen trok ze hem terug. De warme, gele schijn
van de lamp viel op haar gezicht en deed haar bruine oogen goud-achtig glanzen.
Die oogen - hij had ze in meer dan vier jaar niet gezien. Haar vraag was hij vergeten.
Maar ze zei het nog eens - ‘hield je heel veel van haar?’
Hij haalde zijn schouders op. ‘Och - nu ze me zóó heeft behandeld’.
‘Maar dat heeft er immers niets mee te maken’. - Ze dacht even na. ‘Ik kan het
me begrijpen van Stans. Ze was niet iemand die op den duur genoegen kon nemen
met - het burgerlijke. Je bent rijk, en je bewonderde haar - maar je gaf zoo'n vasten
bodem. Sommige vrouwen hebben dat zoo noodig als brood - maar Stans kon het
niet verdragen. Ze schrijft: ik weet nog niet hoe Henri is. Daardoor juist lokte het
haar, met hem mee te gaan. En ze weet niet of hij haar wel mooi vindt en elegant.
God, wat zal ze nu haar best moeten doen. Maakte jij ooit aanmerking op een japon
of een hoed? - Ik denk dat ze kort van te voren zich nog nieuwe kleeren heeft
aangeschaft. Ze moest een mantel hebben in de kleur van zijn auto. Wat een avontuur,
er van door te gaan in zoo'n race-kar. Henri zelf aan het rad natuurlijk en zij dicht
naast hem. Waar zullen ze komen vannacht, waar zullen ze slapen? Parijs misschien,
ik heb geen idee van afstanden. Parijs is wel ver. Als ze dat eens konden bereiken?
Nee - zóó ver niet - zelfs een nieuwen mantel heb je niet graag te lang achtereen aan
en ze moeten toch ergens dineeren, in een rustig hoekje van een druk restaurant -’
Ze hield op, maar spon haar gedachten voort. Dan zei ze weer: ‘Ik begrijp het zoo
goed - en ze zal wel heel ongelukkig worden, - val haar maar niet te hard’.
‘Ongelukkig? - Zij? - en ze heeft geen vasten bodem noodig, zeg je. Ze kan blijven
zwerven, dan met den één en dan met den ander’.
‘Jawel, maar toch niet meer zoo heel lang. Ze wordt ook eens oud, en - het leven
is niet voor alle menschen zoo eenvoudig. Waar moet ze heen, later, als ze rimpels
krijgt? Mooiere vrouwen dan Stans zijn arm en ellendig gestorven, denk ik. Je moest
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iets voor haar vastzetten, Gerard, of een levensverzekering sluiten. Kan je zoo iets
niet gemakkelijk doen?’
Hij keek haar aan. ‘Wat bezielt je? omdat ze me bedrogen heeft?’ Ze glimlachte
even. ‘Nee, ik zeg je toch: omdat ze rimpels zal krijgen. En ze is je wettige vrouw’.
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‘Dan zou ik voor twee vrouwen moeten zorgen - en’‘Nou, je hebt er dan ook twee gehad’.
Hij stond op en liep langs de rechtbank heen en weer.
‘Wat een kussens. Zit je daar wel eens?’
‘O ja, dikwijls. De zon schijnt er haast altijd en het kijkt uit in den tuin’.
‘Zoo - ik geloof dat je hier-e-tevreden bent’.
Ze knikte. ‘Erg tevreden’. Hij lachte schamper. ‘Dus jij bent gelukkig, buiten mij
om, en Stans is gelukkig zonder me, met een ander. Het gaat maar gemakkelijk met
jullie vrouwen. En jij komt waarachtig nog voor Stans op. Een levensverzekering.
Zijn jullie eigenlijk wel heelemaal toerekenbaar? Inplaats van dat je verontwaardigd
bent, en met mij meevoelt, praat je over haar vlucht in die auto, alsof je zelf ook wel
graag van de partij was geweest. Enfin, ik moet bedenken wie jij bent’.
‘Gerard’.
‘De jongen, dat duvelt ook niets; wat moet de jongen wel denken. Ik vraag me af
of het dienstig is voor een kind, zulke dingen mee te maken. Maar zooiets schijnt in
jullie hoofd nooit op te komen. Jullie doet maar. Het leven is zoo hopeloos altijd het
zelfde, en dan gaan jullie er van door’.
‘Ik niet’.
‘Nou goed, jij toevallig niet. Wie weet wat je gedaan had, als je de kans had
gekregen.
“Je sneedt me alle kans af toen je me - wegstuurde. En dat ik toen verkeerd heb
gedaan door alles toe te geven zooals jij het wou, dat heb ik nu eindelijk leeren inzien,
en daarom heb ik je geschreven dat Tom bij mij terug moest komen. Maar jij vondt
dat niet noodig. God, je moest weten hoe ik heb gewacht op je antwoord, bij iedere
post gehoopt dat het nu komen zou. Jij vondt het gemakkelijker de beslissing op de
lange baan te schuiven. Daardoor heeft Tom nu meegemaakt dat de vrouw van zijn
vader er van door is gegaan. Hij kende Henri Letour ook, hij heeft het ook zien
aankomen. Dacht je dat het me geen pijn deed, zooals hij daarover schreef? Mijn
jongen - het is mijn jongen. Stans heeft nooit wat voor hem gevoeld natuurlijk, dat
kan je op je vingers natellen”. Ze steunde haar hoofd in haar handen. Er was zoo
ontzettend veel te zeggen ineens, ze begreep niet goed vanwaar dat alles kwam. Ze
zou het liever niet zeggen, maar ze was nu begonnen eenmaal. En Gerard luisterde.
Hij stond stil tegen de rechtbank geleund en keek naar haar. Nu was er het oogenblik,
nu, eindelijk, dat ze die dingen zeggen moest.
“Nee, nee, het is niet jouw schuld, dat Tom nog bij je is, maar de mijne. Jij vocht
voor hem, een klein beetje ten minste, want het is zeker niet heel moeilijk vechten
met een vrouw die dadelijk tegen den grond ligt, hè? Heelemaal onder lag ik. Weet
je nog dat liedje dat mijn vader kon zingen? Vechten er soms twee, wel dan zeg ik:
kijk, wie onder komt te liggen die heeft ongelijk”. Dat was echt iets voor mijn vader,
hij vond het aardig. Nou, maar ik had alleen ongelijk dat ik mijn mond hield. Zie je
Gerard, daar ben ik nu zoo heilig van overtuigd. En ik heb het je in dien brief zeker
nog niet goed genoeg gezegd. Maar nu is het te laat. Een mensch moet eenmaal voor
alles boeten op deze wereld’.
‘Waarom is het te laat?’
Ze wendde haar hoofd om en keek naar hem. Hij deed een paar stappen naar de
tafel toe, en voor 't eerst dien avond, voor 't eerst sinds langen tijd, keken ze in elkaars
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oogen, en zagen de ontroering van den ander, die was als de eigen ontroering. Maar
ze sloeg haar oogen neer, toen ze ging spreken.
‘Nu mag je Tom houden. Ik vertrouw hem jou wel toe. Ik ben niet zoo eenzaam.
Je zegt het zelf: ik ben gelukkig hier. En jij hebt anders zoo niets, in dat groote huis.
Misschien komt Stans terug. Zou je dat willen? Dan kan je altijd nog zien wat je met
den jongen doet. Ik voel wel met je mee. Daarnet moest ik eerst alleen aan
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Stans denken, dat is waar. Ik weet niet hoe het kwam - ik - ik had medelijden met
haar. Ze gaat er onder, Gerard, God, ze gaat er onder, dat kan haast niet anders.
Zooiets grijpt je dan toch aan, vooral als je zelf een vrouw bent die niet zoo - zoo
smetteloos heeft geleefd’. - Een paar tranen liepen over haar wangen, plotseling.
‘Maar ik voel me juist zoo gelukkig, als ik aan die vrouw denk, zoo veilig. Ik ben er
nu immers bovenop. Ik kan nooit meer wegloopen, zelfs niet met den dokter. De
dokter hier is een vriend van me, zie je, maar niet zoo één, waarmee je in een auto
stapt om dan 's nachts in het zelfde bed te kunnen liggen’. - Ze nam zijn hand, die
hij op de tafel liet rusten en drukte er haar lippen op. ‘God, ik ben zoo dankbaar’.
Maar dan lachte ze even, en veegde haar tranen weg. ‘Kom, het hoeft niet op een
tooneelstuk te gaan lijken; je staat zoo onbewegelijk naast me. Ga weer zitten en
steek een sigaar op, dan kan je beter denken, niet?’
‘Ik hoef niet veel meer te denken. Weet je waarom ik eigenlijk hier ben gekomen?’
‘Uit beroerdigheid om Stans’.
‘Nee, of misschien ook een beetje’. Hij ging zitten en keek in de lamp. ‘Ik wou je
vragen, Tom bij je te nemen. Ik ga weer zelf voor de zaak reizen. Als ik het niet deed,
zou ik er nog een reiziger bij moeten hebben en het geeft me wat afleiding, ik mocht
dat rondtrekken altijd wel. Maar voor den jongen wordt het dan veel te saai thuis. Ik
heb die eene nieuwe meid al weggejaagd, die was mee in het complot. Ouwe Geertje
kan in het huis blijven wonen. Ja, nu krijg je toch, wat je hebben wou’.
‘Ik heb het niet op die manier gewild. Ik wou jou niet zoo erg berooven. Maar ik
dacht: hij heeft Stans, hij is eenmaal dol op haar. En dan dacht ik aan Tom's bestwil.
Want ik kan het niet helpen, Gerard, ik ben langzamerhand anders gaan voelen. Weet
je, ik heb nu haast een hoogen dunk van me zelf. Ik meen het, hoor; door allerlei
dingen, door menschen die doen alsof, nou ja, alsof ik bepaald een goede vrouw was,
de dokter en mijn buurvrouw en Tom ook. Die was eens erg bedroefd, omdat ik
mezelf altijd zoo zwart maakte. Het geeft een vreemd gevoel, dan ineens blank van
ziel te worden, bij wijze van spreken, zie je; ik ben er ook nog niet heelemaal aan
gewend. Het maakt toch niet trotsch, dat is het gekke; je denkt alleen: natuurlijk moet
ik op deze wereld eens iets moois doen; begrijp je dat? Ik heb het tot nog toe niet
gedaan, maar het kan nog komen’. - Ze hief haar gezicht op en weer keken ze in
elkaars oogen. ‘Ja, laat ik Tom hebben, dan zàl het misschien komen’. Hij deed een
langen haal aan zijn sigaar. ‘Goed, ik zei het je toch: hij kan niet alleen in de stad
blijven als ik weg ben. Dit is de eenige oplossing’.
‘Ja’. En opnieuw was het stil. Ze wilde iets zeggen, iets van blij zijn of
dankbaarheid, ze wilde dat ze het al gezegd had. Hoe moest dat nu vallen, na die
stilte. En ze dacht aan hem. Niemand zou er meer zijn, waartegen hij kon praten. Als
hij thuis kwam, zou ouwe Geertje hem zijn eten brengen in de groote, leege kamer.
Zou hij dan altijd moeten denken aan den dag, toen hij Tom zoo hoorde schateren
vanuit de keuken? Zou hij denken aan Stans het meest, of aan den jongen? en aan
haar een enkele maal misschien. Och, een man had zijn werk buitenshuis, zijn drukke
bemoeiingen, hij was geen gevoelsmensch, zooals een vrouw. Goed, maar als het
ineens over hem kwam, het besef van zijn verlatenheid, van zijn arme, kale leven,
dan stond hij ook hulpeloos als een buitengesloten kind. Zij zou Tom hebben, en ze
had gemeend dat het rechtvaardig was, ze zou probeeren een goede moeder voor
hem te zijn. Ze geloofde het te kunnen. Maar hij, Gerard. Het is de eenige oplossing,
had hij gezegd. De eenige misschien, maar niet een, die bevredigde. Ja, zulke dingen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

kwamen er nu in het leven; hoe je ook dacht en dacht, je kon er geen goed slot aan
maken. Trouwen en een kind krijgen, dat leek een onschuldig begin, maar dan ineens
zat je midden in de
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moeilijkheid en het geknoei. En je voelde wel: heelemaal goed worden kon het nooit
meer, nooit. Natuurlijk was het begin ook zoo onschuldig niet geweest. Lucie van
Gerlach was het, die Gerard Aldriks trouwde, geen onbeschreven blad, nee, een boek
vol verhalen. God, luister niet naar die verhalen, ze zijn niet veel bijzonders, ze
kunnen eigenlijk het daglicht niet zien. En zoo ging je leven voort, half buiten je om.
En je liep luchtigjes langs dien buitenkant, je keek uit over een stuk van je eigen
leven, maar je wist niet dat het iets met jezelf had uit te staan, zóó vreemd was het
je. Dan plotseling: kijk, dit alles was: je leven. Nu zag je het, en je moest beslissen,
vóór je verder kon gaan. Verder gaan moest je iederen dag - je werd meegesleurd
als je niet wilde. Je wilde blijven staan, om te kunnen peinzen over die beslissing.
Maar er was geen tijd, geen plaats. Er klonk aldoor een stem: wat heb je beslist. En
je antwoordde: niets, nog niets, laat me den tijd. Maar er was geen tijd.
‘God, Gerard’, zei ze.
‘Wat is er?’
‘Je zegt: de eenige oplossing, maar -’
Hij haalde zijn schouders op. ‘Weet jij wat beters?’
‘Als jij Tom nu hieldt, en je bleef zelf thuis’.
‘Dus maar net doen of er niets gebeurd was, of Stans er niet van door was gegaan.
Dank je, ik wil een verandering. Thuis zou ik zitten treuren als een juffie’.
‘Je zou met Tom werken in je vrijen tijd’.
‘En je staat er op dat Tom bij jou komt; je bent erop vooruitgegaan, je hebt
zelfrespect gekregen, nietwaar, je -’
‘Zeg dat nou niet zoo hard. Het kon weer dood gaan door jouw luide stem. Och,
dat zelfrespect is goed en wel, maar ik kan niet zoo, - ik kan niet mijn eischen stellen
tegenover jou’.
‘Goed, ik vraag je om Tom te nemen’.
Ze boog haar hoofd. ‘Het is dus de eenige oplossing’, zei ze zacht.

XII.
Het was winter. Over de tuinen, de velden, de wegen, lag de sneeuw, sinds dagen al.
's Morgens vroeg bij 't eerste grauwe licht, moest Tom de deur uit. Lucie was angstig
zich te verslapen. Eenmaal was het haar gebeurd. Ze meende toen dat het Zondag
was, en, half gewekt door allerlei geluiden, liet ze zich telkens weer terug vallen in
den lokkenden slaap. Een morgennevel trok over de sterren, heel langzaam kwam
het grijze licht van den dag. Ze had het wel gezien, eenmaal, en haar zware oogleden
gesloten. Toen ineens stond Tom in de kamer. ‘Moeder ik ga naar school, hoor’. Ze
schrok op en liet zich uit bed glijden. Maar hij kon niet meer wachten, hij ging.
Zonder ontbijt ging hij, en ze was te beduusd om hem na te kijken. Sinds dien sliep
ze niet heel rustig meer. Maar ze stond vroeg op en, toch nog bezorgd om den tijd,
liep ze in een peignoir naar beneden om allereerst voor kokend water te zorgen.
Zorgvuldig op een blaadje, bracht ze Tom dan zijn brood en thee.
‘Gaat u nu gauw weer in bed’, zei hij dikwijls. ‘Wat zullen uw voeten koud zijn’.
Maar ze bleef om hem heen; ze zocht zijn boeken bij elkaar en praatte met hem. Hij
was weinig fleurig 's morgens. Ze vreesde dat ook hij niet goed had geslapen, maar
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dorst niet altijd weer te vragen. En hij miste allerlei gemakken van het groote
stadshuis.
‘'s Winters kwam Rika de gaskachel opsteken’, zei hij, ‘een half uurtje vóór dat
ik opstond’.
‘Och wat, je bent een verwend heertje’.
‘Stans stookte den heelen nacht op haar slaapkamer’.
‘Dat moet Stans weten, het is ongezond’.
‘Het kan me ook niet schelen, hoor. - En ik draaide het licht aan’.
‘Wil ik je de kleine petroleumlamp brengen?’
‘Bènt u, hier kan ik de gordijnen ten minste open laten, al komt er dan ook niet
veel licht naar binnen’.
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‘Als de zon niet meer licht geeft, dan moeten we het er maar mee doen.’
‘Dat is een dwaze redeneering’, zei hij wijs. ‘Sinds de menschen de electriciteit
hebben uitgevonden, hoeft er geen nacht meer te zijn’.
‘Och jij, wat moesten we zonder nacht en rust en droomen’.
Ze hadden alle twee nog slaap, maar voelden toch dat de dag eenmaal was
begonnen. Ze sperden hun oogen open en probeerden te denken aan het werk dat
hun wachtte. Ze wilde hem iets liefs zeggen vóór hij ging, hem doen voelen met
hoeveel warmte ze aan hem dacht. Maar het was of alles nuchter en kil moest blijven
in den lichtloozen morgen. Ze wilde hem een groet meegeven voor Gerard, want als
Gerard in de stad was, dronk de jongen koffie bij hem. Maar ze wist niet hoe over
Gerard te beginnen. Een gesprek van den vorigen avond ophalen, een lachend, intiem
praatje, leek een onmogelijkheid. Tom liep zoo druk heen en weer, en stampte met
zijn zware laarzen. Zijn boeken zwierven overal en zijn schriften. ‘Och moeder, een
blauw schrift, waar kan dat zijn, er staat op’ - Ze zocht al. ‘En Tom, hoe laat heb ik
je ook weer terug vandaag?’ Dikwijls had hij nog les na vieren, en den vrijen
Zaterdagmiddag werkte hij met Gerard, als van ouds.
‘Met den trein van zessen’.
‘Kon ik maar eens voor je gaan. Ik heb het gevoel of ik jou altijd wegstuur, in de
kou en het duister. Wat zei mijn vader toch ook, vroeger. Je weet wel, zoo'n bekenden
Duitschen zin....’
‘Gut moeder, ik weet niet, zeurt u nou niet’.
‘Der Mann muss hinaus in 's feindliche Leben’, zei ze zacht. Zoo ongeveer moest
het geweest zijn. Ja, das feindliche Leben, en Tom was nog een kind. Nu ging hij,
het werd hoog tijd. ‘Heb je alles, je brood, je..’ ‘Ja, ja’. Ze wilde tijd nemen voor een
hartelijke omhelzing. Langzaam legde ze haar armen over zijn schouders en keek
hem aan. Maar hij boog zijn hoofd, zijn lippen al toegespitst. ‘Dag moeder’, en
draaide zich meteen om. Ze gaf hem nog een tikje op zijn rug; kameraadschappelijk
ineens, omdat hij dat blijkbaar zoo wilde. ‘Saluut hoor, tot vanavond’. Maar zoodra
hij buiten kwam, en stevig stapte door de sneeuw, was hij haar jongen weer, haar
eigen kleine jongen. ‘Dag lieveling, houd je goed, tot straks. En Tom, als je vader
ziet....’ ‘Jaa’, riep hij, met langen uithaal, en zwaaide even met zijn arm. ‘Denk er
aan’. ‘Ja. Dag’. Door de witte sneeuw liep hij, zijn schouders wat opgetrokken, de
zware tasch tegen zich aan gedrukt. Nu werd hij hoe langer hoe kleiner, een zwart
poppetje nu. En hij verdween in de bocht van den weg. Dan huiverde ze, en sloot
haastig de deur. Even nog bleef ze nadenkend staan, haar armen slap langs haar lijf.
Slordig was de keuken van den vorigen avond, de kachel uitgebrand, grijs van het
stof. En zij zelf, ze kwam zóó uit haar bed, heur haar slap, onopgemaakt, haar bloote
voeten in pantoffels. Ze hield er niet van, onaangekleed rond te loopen. Maar ze
hoefde zich nu niet meer te haasten. Tom was weg.
Langzaam liep ze terug naar haar slaapkamer en stond even stil bij het bed. Als
ze eens, een half uurtje. - Achter haar oogen drukte nog de slaap. Nee, het was dag.
Ze zuchtte. Er viel nu veel te doen in huis. Zoodra ze gekleed was, ging ze de
keukenkachel aanmaken. Een groote doos met oude brieven zette ze open klaar. Ze
knielde bij het fornuis en nam een handvol uit de doos. Sinds Tom bij haar was,
hinderde haar de gedachte aan al die brieven. Wat een dwaasheid, ze te bewaren.
Nooit had ze ze meer overgelezen, en als ze nu eens een enkele inzag, vóór hem bij
het vuur te gooien, dan stond ze versteld over de absolute waardeloosheid. ‘Je bloemen
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zijn nog fleurig. O, wat een heerlijk weer vandaag. Gisteren heb ik gewandeld en
ontmoette N’. Wat was er meer onwerkelijk dan bloemen en zonneschijn en menschen.
Ja, dacht ze, de men-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

341
schen zelf worden ook bewaard als ze dood zijn, juist als ouwe brieven. Dwaasheid,
jaag er het vuur doorheen. Wat brandde het niet mooi. Even nog zag je de letters als
fijne witte haaltjes op het zwart geworden papier. Dan wat hout er boven op. Het
water in de ketel begon al te zingen. Maar de menschen lieten aan het nageslacht
graag een vol kerkhof en een volle la met brieven. Waarom schaamden ze zich niet?
Nu warmde ze zich aan het eerste vuur en keek naar buiten. De sneeuw werd al grauw
en ruig van oppervlak. Het was zoo vroeg in 't jaar, nog geen December; o, de winter
zou lang duren. Het maakte haar moedeloos. Had ze gemeend dat de tijd ongemerkt
zou gaan, nu Tom bij haar woonde? Tom? hij zou thuiskomen in het donker. Even
was het heerlijk hem te omhelzen, te helpen met zijn jas, gauw het warme eten op
de gedekte tafel te zetten. ‘Hier Tom, laten we beginnen, je zult honger hebben’. Hij
bloosde nog van de kou en wreef zijn handen. Dan aten ze. Ze vroeg naar de stad,
de school, naar Gerard. Maar hij antwoordde kort en half onwillig. Och, hij was moe,
ze wilde hem niet opjagen, straks zou het komen. Na den eten maakte hij zijn
huiswerk. Ze zat er bij en keek dikwijls naar hem. Als hij het merkte, vroeg hij haar
soms iets. Maar ze wist het nooit, of dorst het niet weten. ‘Ik heb zoo weinig geleerd
op school, moet je denken’.
‘Was u erg dom?’
‘Dat weet ik niet. Mijn vader zei altijd dat ik dom was’.
‘U hadt een akeligen vader.’
‘Och’. En ze dacht over haar vader, en Gerard. Ze dacht ook over haar leven, haar
nieuwe leven met Tom. Het is een illusie geweest, zei ze zichzelf vele malen achter
elkaar, een illusie. Hoe rustig zat ik hier vroeger in mijn keuken en dacht dikwijls
aan Tom, en voelde me dikwijls bedroefd. Maar bedroefd zijn is geen heel groot
verdriet. Nu ben ik verward en angstig. Ik heb hem bij me, maar het geeft geen heel
groot geluk. Wat moet ik doen, waarover moet ik met hem praten. Wat moet ik voor
hem zijn? Het is of ik het leven opnieuw moet leeren en ik was een aardig eindje
gevorderd dunkt me, op den ouden, eenzamen weg. Och, het was niet goed, eenzaam
te worden als je een man had en een zoon. Al leefde je gescheiden, ze konden je
terug roepen en dan moest je het eigen leven niet al te lief hebben. Trouwen was heel
goed voor alle menschen die bedrijvig en werkzaam waren, die geen tijd noodig
hadden om aan zich zelf te denken, die van duizenderlei kleine dingen hielden, alleen
niet van stil zitten en uitkijken in den tuin bijvoorbeeld, en peinzen. Peinzen was dan
ook een gróót ding, groot en gaaf; je hadt er uren voor noodig. Met overgeschoten
kwartiertjes kon je niets aanvangen. Trouwen was best voor de menschen die zich
graag opofferden. Voor de goede menschen dus? Maar hadden ze wel iets van waarde
om op te offeren. Hielden ze heel veel van hun leven, voor hun huwelijk, of lieten
ze het met een blijen zucht varen, dat kale, leege leven? Nooit was er iemand geweest
die haar gezegd had: trouw niet, het is beter alleen te blijven. Als haar moeder niet
zoo jong was gestorven - haar moeder moest heel ongelukkig zijn geweest - misschien
had die het haar geleerd. Nu was het te laat. God, ze zou Tom niet willen missen en
Gerard niet. Die beiden waren eenmaal in haar leven, en ze moest hen lief hebben.
Straks zou ze naar Gerard terug gaan, als hij dat wilde. Even nog zou ze zich verweren,
om haar huis, haar stille dorp, och, om haar mooie geluk, en dan ging ze. Misschien
zou Gerard medelijden hebben, en kwam hij bij háár wonen. Het huis was wel niet
groot, goed, hij kon eraan laten verbouwen, hij kon een autogarage zetten in den tuin.
Hij kon meubelen uit de stad laten komen. Of hij mocht haar een nieuw huis bouwen,
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een villa, groot en leelijk, maar met een strooien dak. Daarom alleen zou ze nog
vragen. Hij kon immers wel in een kleinigheid haar wil doen. Ze stelde zich voor,
hoe dat nieuwe huis zijn zou. Ze bouwde
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het op, rekening houdende met Gerard's wenschen. Maar altijd werd het te groot, te
omslachtig, en ze wierp het weer tegen den grond. Onzin, dit scheeve huis was goed
genoeg; niet weelderig en niet zonnig zelfs, maar zij hoorde er, ze was er gelukkig
geweest. Ja, en daarom moest ze er nu zeker weer vandaan. Meer dan vier jaar had
ze gekregen om uit te rusten van de ellende die Stans had veroorzaakt. Stans alleen?
O, zij zelve ook. Goed, meer dan vier jaar. Nu mocht ze zich niet langer verschuilen.
‘Hier ben ik’, zei ze, en bewoog fluisterend haar lippen ‘ik ben sterk geworden en
hard. Ik zal nu wel altijd glimlachen om alle dwaze dingen die het leven brengt’.
's Avonds, dicht voor het naar bed gaan, als Tom zijn boeken had dicht geslagen
- ze waren dan beiden moe en bleven uit luiheid nog wat hangen in hun stoel - 's
avonds kwam soms het goede, de oogenglinstering als tusschen vrienden, het
plotseling vertrouwelijke woord. Dat woord bleef zweven om hun hoofd, het leek
hun wangen aan te raken, en het warme bloed stroomde daarheen.
‘Hè Tom, nu wordt het eerst behagelijk hier’. Hij slurpte zijn heete melk.
‘Ja, kijk het fornuis gaan gloeien, het is zonde nu naar bed te gaan’.
‘We gaan nog niet, over een kwartier pas. Zeg, zou vader wel eens aan ons denken?’
‘Natuurlijk, aan mij tenminste wel; nou ja, aan u ook. Ik moest u de groeten doen,
dat heb ik immers verteld? Hij kwam expres in het vrije kwartier langs; we mogen
dan naar buiten, ziet u’.
‘Ja, en?’
‘De Ree had verteld op aardrijkskunde over de côte d'azur. Ik zei zoo tegen vader:
We moesten eens samen naar Monte Carlo gaan. “Goed”, zei hij, “in je Kerstvacantie.”
“Maar Monte Carlo is een speelhol”.
“Wat zou dat? Juist leuk.”
“Je kunt nooit weten hoe leuk de vezoeking je beet neemt. Je ziet een ander spelen
en winnen, en”Hij haalde zijn schouders op. “Als je laag inzet, je kan òf winnen òf verliezen,
anders niet”.
“En als je geld wint, op die manier, verlies je iets beters”.
“Jasses, u bent ook altijd zoo ernstig. Vader lachte alleen en zei: top, we gaan en
spelen”.’
‘Vader zal wel wijzer zijn, en jij bent nog maar een kind, Tom; voor een kind is
ernst heel goed. Je hebt gelijk: oudere menschen moeten hun ernst niet te veel toonen,
dat wordt vervelend. Nou, ik denk dat jullie samen lange wandelingen zult maken,
langs de zee. Denk eens: een blauwe zee en een blauwen hemel. En de rozen groeien
er langs den weg, dat heb ik eens gehoord. Zòò maar, daar staan ze te bloeien’.
‘Goed, we plukken een volle mand voor u’.
‘Ze zouden verlept hier aankomen; maar misschien zouden ze nog een beetje
geuren. Ik houd zooveel van theerozen, pluk die dan’. Toen ineens kreeg ze een
leelijke gedachte. Zou Stans in Monte Carlo zijn en Gerard hebben geschreven? Als
Letour haar had laten zitten, en ze smeekte Gerard te komen? Ze wilde er niet over
denken, en vooral Tom er niet naar vragen. Ze probeerde te glimlachen.
‘Gaan jullie heusch, en zoo gauw al?’
‘Ik weet niet hoor. Wilt u liever dat ik thuis blijf?’
‘Het zou je eerste vacantie zijn, hier. Maar ik zou je stellig laten gaan, om al die
rozen en den azuren hemel’.
‘Misschien mag u mee’.
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‘Ik? hoe kom je erbij. Van den zomer bloeien de rozen weer in mijn eigen tuin’.
‘Maar nu ligt er nog sneeuw’.
‘Ja. We moeten naar bed, Tom; kijk, de kachel gaat al minder. Hu, praat me niet
over de sneeuw. Vroeger hield ik van sullen, ik kon het wàt goed, mijn linkerbeen
vóór, net als de jongens. Maar langzamerhand verdwijnt al het jongensachtige uit
me. Toe, drink je melk op, we zijn ouwe zeurkousen. Straks droomen we van al dat
azuur. Maar
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laat er geen pak sneeuw op mijn theerozen vallen. Weet je, waaraan ik denken moet?
Aan Heine: er liebte die Blumen der Brenta. Ik heb nooit geweten wat de Brenta is,
een landstreek of een berg? maar het klinkt zoo mooi’.
‘We zullen zeggen: Sie liebte die Rosen der Riviera’.
‘Goed, maar dat vloeit niet zoo, de maat zal niet deugen, vrees ik. Het mag ook
niet zoo mooi zijn als bij Heine, want Heine was een dichter. Ik blaas de lamp uit,
denk er aan’.
Hij antwoordde niet meer en ze herhaalde prevelend: er liebte die Blumen der
Brenta. Iemand had haar dat eens voorgelezen, lang geleden. Was het Paul geweest?
Het verhaaltje kende ze nog goed. Heine had gewild, dat die woorden in zijn grafsteen
gegrift werden. Ze zou wel eens willen weten, of het ook gebeurd was. Och,
waarschijnlijk niet, en het was toch maar een eenvoudige wensch. Gelieven zouden
dicht bij zijn graf zitten, in het zomersche gras, en nooit naar die woorden kijken.
Maar later misschien, als het meisje hem ontrouw was geworden, zou de jongeling
alleen terug komen en knielen bij het graf en het inschrift lezen. Ja, poëzie was iets
voor alleen gelaten menschen, dat wist Heine wel goed. Wie zou er ook wijzer zijn
dan een dichter. Nu stond ze in het donker, onder de uitgeblazen lamp en ze dacht
of Tom weg zou gaan tegen Kersttijd, die somberste dagen van het jaar. Zou het dan
niet zijn voor haar als knielde ze op een graf? Maar ze glimlachte; kijk, nu werd ze
heusch sentimenteel, zij. Paul had haar eens geprezen, lang geleden: Nou, je gevoel
is tamelijk wel normaal, een tikje sentimentaliteit, niet meer dan een tikje, gelukkig.
Paul kon het weten; hij noemde zich zelf graag een heel goed menschenkenner. En
moest ze hier nu aan Paul staan denken? Och, ze zou hem willen zeggen: ik begrijp
nu een boel meer van wat je me vroeger hebt voorgelezen. Dat komt doordat een
ander me alleen liet. Gerard. - Jij? jij telt toch eigenlijk niet mee.
Tom riep van boven: ‘Moeder, waar blijft u, ik heb de kaars voor u aangestoken’.
Nu ging ze. Boven omhelsde ze Tom. ‘Slaap lekker, mijn jongen, en droom van
de Riviera.
(Slot volgt.)

Zoel visioen
door Jan J. Zeldenthuis
Ik zag een orchis in het vreemd gelaat
En moest aan een zoo teeder sterven denken;
Mijn lief in 't scheiden wel, als 't verre wenken
Stil naderkomt en plots'ling voor mij staat.
De bloemen geuren zoet en zwaar, er gaat
Iets zoo heel teers voorbij, dat 't even krenken
Der bloemen in het licht mijn vreezend denken
Verschrikt en ik 't bewogen beeld verlaat.
Ik heb U toch zoo lief, mijn kind, gij doet
Uw leven als die kost'bre bloemen geuren
En 'k voel dit vreemd en mild in mij gebeuren;
Zoo stil te zijn als gij eens sterven moet.
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Weerlooze liefde
door P. Otten.
‘Door de avondlijke wegen
Toog ik van huis naar hier
Uw late komen tegen Zonder juweel of cier.
En zonder iets te zeggen,
Toen iemand nog wat riep,
Wijl 'k langs den meienheg en
Den hoogen houtmijt liep.
Ik volgde een rechte vore
Door 't jonge groene graan.
In zoete, verre koren
Sloegen de merels aan.
Mijn zoekende oogen blindde
De glans der late zon.
Ik ging om u te vinden,
Wijl ik niet anders kon.
Hier ben ik dan gekomen
Gij hebt mij niet verwacht....
Zoo vaak heb 'k in mijn droomen
Uw zachten mond gedacht....
Nu ben ik voor u open Een kind, dat niet veel wil
En aan een duister nopen
Gehoorzaamt, vreemd en stil;
Een aar uit al dit koren
Voor uwen zonnebrand;
Een klein ding, dat verloren
Gaat in uw breede hand.
En 'k weet niet of dit spreken
Geluk is of verdriet Gij kunt mijn bloesem breken,
Of ook wel niet....’
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Liedje
door P. Otten.
Tusschen de koele palmen van
Mijn handen rust uw loome hoofd,
Dat 'k in uw oogen minnen kan
Wat mij uw zachte mond belooft.
Gij zijt mij nu zoo heel nabij:
Ik hoor het ruischen van uw bloed
En voel uw adem over mij,
En 't kloppen, dat uw voorhoofd doet.
En toch, en toch, een enkel woord,
Dat uitgaat naar uw diepe hart Hoe zal het vinden 't scheemrig oord,
Waar ziel in naaktheid zuiver mart?
Want wat ik tusschen hand en hand
Bevat, u zelve, uw zoel gezicht,
Is mij een vreemd, onmeetlijk land,
Dat eenzaam in den avond ligt Een schoon en eindeloos verschiet,
Waar ik de wegen niet van ken,
De heuvlen en de vlakten niet Terwijl ik droeve en aarzlend ben....
Zoo in het lampverlicht vertrek
Bezin 'k het raadsel van zoo wijd
Een wereld in zoo nauw bestek,
En zoo nabij een eenzaamheid.
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Gestoorde droom
door Ernst Groenevelt
Muziek zit in de regenlucht
- een kleine droomerij.
Rond-om-mij is een teer gerucht.
Het komt van ver nabij.
Ik ben me zelf vooruit.... vooruit!
zoo ver - zoo eindloos ver
als vogels met een ver geluid,
als nachtelijk een ster.
Ei hoor! het komt mij achteraan.
Het haalt mij in. - Het wint!
Als voetstap in de stille laan
verschrikt het eenzaam kind.
Ik voel de dreiging van een hand,
de hardheid van een woord.
'k Word in mijn eenzaam droomeland
door 't leven ruw gestoord.
En 'k weet niet of ik blij kan zijn....
Het was zoo goed alleen.
Ons woord is zwaar als zware wijn
................................
Iets liefs ging van mij heen.

Voor J.W.P. Le Roy.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Felix Timmermans, Schemeringen van den Dood, Amsterdam, P. N van
Kampen en Zoon, zonder jaartal.
Felix Timmermans, Het Kindeken Jezus in Vlaanderen, Amsterdam, P.N.
van Kampen en Zoon, zonder jaartal.
Felix Timmermans, Boudewijn, Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon,
zonder jaartal.
Blijkens aanteekeningen van den auteur, die men achter in de boeken vinden kan,
werd‘S c h e m e r i n g e n v a n d e n D o o d ’geschrevenin1909,H e t K i n d e k e n
J e z u s in 1916-1917 en B o u d e w i j n in 1917-1918.
Buitendien verscheen dan nog in 1919 bij de Maatschappij voor Goede en
Goedkoope Lectuur - en wel, vreemd genoeg, in de serie: Nieuwe Romans - een
h e r d r u k van ‘Begijnhofsproken’, door Felix Timmermans en Antoon Thiry,
gemaakt te Lier van 1905 tot 1908.
Men ziet dus, ofschoon alle binnen weinige maanden verschenen, omvatten deze
boeken Timmermans' werk van verscheidene jaren, zoodat men hem niet van
veelschrijverij mag beschuldigen. De omvang trouwens van elk dezer deeltjes is niet
groot; men leest er twee in één avond. Dat zij konden worden uitgegeven zoo snel
achtereen, dat ieder van hen terstond een publiek vond, zoodat zelfs al tweede en
derde drukken noodig bleken, het is alles te danken aan het phenomenaal succes van
P a l l i e t e r . In den kleurigen stoet van Timmermans' boeken is die vreugdedronkene
grappenmaker aanstonds voorop komen dansen en, zoo men al niet zeggen kan dat
hij hen meesleepte op zijn uitgelaten en baldadigen tocht, ruim baan heeft hij zeker
gemaakt voor den Dood met zijn doedelzak, voor ouden Josef en Maria op haar
ezelken, en voor dien anderen ezel, Boudewijn - die overigens, ondanks alle veete,
ook Reijnaert de Vos, wel eenige dankbaarheid schuldig blijven mag. Want zonder
‘Willem die de Madoc maakte’....
Maar wij zijn zoover nog niet. Laat ons eerst de figuur eens bekijken, die de muziek
bracht in den stoet, de wijd-oogige en wijdsch gemantelde, zoo opvallend somber
aanschrijdend achter springenden Pallieter. In tijd was hij zijn voorganger - zijn vader
misschien wel. In een lezing, zoo heb ik mij laten vertellen, heeft Timmermans het
verklapt: bijna was hij triestig verdwaald en door de schemeringen heen in den nacht
verloren geraakt. Ziek is de schrijver geweest, langen tijd, en uit de exaltatie van zijn
vreugdevol herstel is ons Pallieter geboren. Welk een onmensch die zich niet hartelijk
zou verheugen over dien gang van zaken! Met schokken dus is de ontwikkeling van
dezen schrijver gegaan en het is geen wonder dat de stoet zijner werken thans zulk
een bonten indruk maakt. Langs somber doodsgepijp naar uitgelaten levenskreten!
Somber doodsgepijp? Hebben wij er het bewijs van in dit boekje: ‘Schemeringen
van den Dood’? Is dit werkelijk van aard een somber boek en getuigend van een
melancholische levensopvatting? Mij dunkt eigenlijk van neen. Griezelverhalen
worden ons hier geboden, griezelverhalen à la Edgar Allan Poe, maar van de diepe
aanraking met ontzaglijke levensmysteriën, de herinnering waaraan ons zoo sterk
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bijbleef uit het werk van den grooten Amerikaanschen dichter, is hier waarlijk geen
kwestie. Noch van echte melancholie. Timmermans' verhalen zijn levendig en
suggestief, vol stemming, wonderknap geschreven, maar men kan zich den schrijver
denken, ze schrijvend rustig-lustig voor zich heen, een pijp in den mond, aan de zijde
van een vriend of vriendin, aan wie hij nu en dan
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een kwinkslag kwijtraakt, om zelf niet al te zeer onder den indruk van zijn verzonnen
griezeligheid te raken. Boeiend zijn deze verhalen in de hoogste mate, de geboren
verteller spreekt uit iederen regel. Maar is hier haast niet al te veel gemak, en mist
gij niet soms bij de lezing het diep accent van echtheid, gemeendheid, dat uit veel
eenvoudiger verhalen u vaak zoo wonderlijk ontroeren kon? Treedt de opzet, het
vooruit gemaakte plan: u eens lekker te doen griezelen (een soort genot lijkt wel, als
het snuiven der 18en eeuw) niet al te gauw en al te duidelijk aan den dag? Gij stoort
er u niet aan, de schrijver heeft u te pakken, gij leest door. Maar toch - beteekent
P a l l i e t e r wel in alle opzichten zulk een merkwaardige sprong-variatie? - legt ook
de schrijver der S c h e m e r i n g e n v a n d e n D o o d het er vaak niet wat erg dik
op?
Ook dit is vlaamsch en wij kenden het van vroeger. Het jongensachtige frissche
en gedurfde van zulk dik-doen heeft ons, aarzelende Hollanders, sinds lang in de
zuiderbroeders bekoord - en tegelijk een beetje afgestooten. Streuvels had het ook
wel wat in zijn jongen tijd, zijn Doodendansen o.a. - hoe heeft zich deze ernstige en
zoo innig bescheiden werker door altijd-door denken en werken weten te verfijnen,
te louteren! Zou de toegejuichte Timmermans zich al te zeer beleedigd voelen,
wanneer ik hem een verdiepings- en louteringskuur à la Streuvels aanbeval?
Dit ‘Schemeringen van den Dood’, afgezien van alle Pallieters, gesteld dat
Timmermans nooit iets anders geschreven had, zou stellig in litteraire kringen de
aandacht getrokken hebben. Zonder twijfel zou ook dan zijn opgemerkt, hoeveel
menschelijks deze - daarom heusch niet enkel griezel wekkende - verhalen bevatten.
In ‘De Lijkbidder’, het eerste en, volgens mij, natuurlijkste en beste, wordt naar diepe
en groote dingen althans heengewezen. In ‘De Kelder’ lijkt mij al veel geforceerd
te zijn; ik geloof niet erg aan de stompzinnigheid van Herman, die een z.g. geestelijk
huwelijk tracht vol te houden met een hem blijkbaar hartstochtelijk beminnende
vrouw. Tot welke een gruwelijke catastrophe zij echter leiden kan, deze ongeloofelijke
stompzinnigheid, wordt uit dit verhaal wel uiterst duidelijk. ‘Het Zevende Graf’ en
‘De Witte Vaas’ lijken mij, hoe knap ook geschreven, en hoezeer huiverwekkend,
van minder allooi. ‘Het Ongekende’ daarentegen weer haast even goed als ‘De
Lijkbidder’, ja misschien nog menschelijker in zijn prachtige gevoelselementen.
Dan: H e t K i n d e k e n J e z u s (op den omslag staat: Jesus) t e V l a a n d e r e n .
‘In de kader en de landschappen van ons schoon en goed Vlaanderen’ - schreef
Timmermans vóór in 't boek - ‘heb ik mij het Goddelijk verhaal van het Kindeken
Jezus, zijn zoete moederen zijn goeden voedstervader verbeeld, en met wat letterkunde
in groot genoegen omcierd.’ Zoo deed hij inderdaad, (alleen met wat véél ‘letterkunde’
zou ik zeggen) en vooral dat kader en die landschappen heb ik lezende zeer
bewonderd. Wat détails betreft, zou ik bijna durven zeggen (maar dan moest ik
P a l l i e t e r eerst nog eens overlezen) heeft Timmermans hier zichzelf overtroffen,
nu en dan iets heel moois, voortdurend iets levendigs en charmants gegeven. Maar
denk ik aan het geheel, dan is mij dit van Timmermansboeken het minst sympathieke.
Een van mijn bezwaren tegen P a l l i e t e r - men herinnert het zich misschien was dat de schrijfwijze zoo dikwijls rhetorisch aandoet. Ook S c h e m e r i n g e n
v a n d e n D o o d is niet geheel zonder rhetoriek gebleven. Dit boekje over 't
Kindeken Jezus is er in onderdeelen tamelijk vrij van, maar als geheel lijkt het mij....
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nu ja, eigenlijk niets ánders dan rhetoriek. Een spel, een letterkundig, een rhetorisch
spel, een rederijkersspel - alleen moet men heelemaal niet aan ouderwetsche
rederijkerij, aan gezwollenheid en bombastische voordracht denken. Waarom schrijft
iemand zoo'n boek?
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Is het een uiting? Waarvan dan? Is het niet eigenlijk, heelemaal of bijna heelemaal,
virtuositeit, geboren uit louter, jongensachtig plezier in het eigen talent van zeggen,
schrijven, beschrijven?
Ik wil geenszins beweren dat de heer Timmermans niet oprechtelijk vroom zou
zijn. De hemel beware me! Juist ik was het die schreef over P a l l i e t e r : ‘Want dit
dol-levenslustige, sprankelend guitige boek is zeer vroom in zijn wezen, is met groote
devotie geschreven.’ Ik vind echter ook - en zoo misschien kan ik het beste uitdrukken
wat ik zeggen wil van dit nieuwe boek - ik vind dat Timmermans' innige vroomheid
uit de dolheden en snakerijen van Pallieter overtuigender aan het licht treedt dan uit
zijn verhaal over 't Kindeken Jezus.
Ik begrijp het wel, de heer Timmermans was vlaamsch mystiek, vlaamsch uitgelaten
en oubollig geweest in S c h e m e r i n g e n v a n d e n D o o d en P a l l i e t e r , nu
wilde hij vlaamsch kinderlijk en naïef zijn in een verhaal over de Kerstgeschiedenis.
Aan de vlaamsche primitieven wilde hij herinneren, aan hen die zich het heilige
verhaal werkelijk niet anders konden denken dan in de costuums en in een omgeving,
die op hun eigene leken, omdat zij nu eenmaal geen andere omgeving kenden, zich
van een vroegere, of alleen maar andere omgeving of kleeding geen voorstelling
maken konden. Maar hij, Timmermans, kon zich natuurlijk van andere costuums en
een ander landschap wel degelijk een voorstelling maken. Dus moest hij zich
forceeren, dus moest hij naïef en primitief gaan doen, dus moest hij.... doen alsof,
een spelletje spelen.
Ook weet ik wel, dat Timmermans in dit genre een groot voorganger had, geheeten
Karel van de Woestijne. Maar als hij met dien groote wedijveren wou, hoe weinig
heeft hij hem dan begrepen. Herinnert men zich de ‘d r i e g e v o e l e r i g e
p a r a b e l e n ’ in Woestijne's J a n u s m e t h e t d u b b e l e Vo o r h o o f d ? Daar
zijn óók Josef en Maria, en dan is daar die andere Maria, met Martha en Lazarus.
Maar in hoeveel hooger geest en sfeer zijn die verhalen gehouden dan deze van
Timmermans! Hoeveel meer zijn ze tot symbool geworden - schilderijen tevens als
gloeiende wandtapijten, waarbij niemand meer aan werkelijkheid denkt. Nog dieper
en dichterlijker van wezen en voordracht zijn van de Woestijne's hier twee maanden
geleden besproken G o d d e l i j k e Ve r b e e l d i n g e n .
Maar neen, ik handel onbillijk door Timmermans' jonge werk naast dat groote te
houden. Iedere vogel zingt zoo hij gebekt is, en de vogel Timmermans is zeer vlug
en geestig, zeer klankrijk en bekoorlijk gebekt - maar aan een bijbelsch verhaal, een
gróót verhaal, dat door de eeuwen heen gegaan is, nieuwen luister bijzetten, nieuwe
horizonnen er in ontdekken, het als 't ware hernieuwen en doorgloeien met een vurige
moderne ziel - zulke dingen zijn hem niet gegeven. Nogmaals: men kan dit boekje
lezen alsof het er een was van Buysse bv., een verhaal van vlaamsche boeren en
paters, maar wie daarbij werkelijk aan Christus en zijn geschiedenis denkt, verlangt
onmiddellijk naar de grootheid en den eenvoud der Evangeliën.
Overigens - maar dat héb ik immers al gezegd: hoeveel moois ik kan waardeeren,
bewonderen, genieten in de tafereeltjes van dezen echt-vlaamschen schilder. Ik zou
er willen citeeren hier, en met blijdschap; helaas, ik heb er geen plaats meer voor.
Men leze het boekje zelf. Een aangenaam besteden avond kan het u bezorgen. Het
hoofdstuk K e r s t m i s (het verhaal van de herders die de Ster zien) is een
meesterstukje van visionaire schrijfkunst. Ik heb laatst eens gelezen, dat een of andere
geleerde, medicus zonder twijfel, ontdekt had, dat Timmermans' duidelijke (en wel
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wat kinderachtige) voorliefde voor viezigheidjes-zeggen in ‘Pallieter’ te wijten moet
zijn aan een pathologische afwijking in 's mans zieleleven. Ik heb er om moeten
lachen. Is eigenlijk wel één onzer ooit normaal en gezond? Nu maar, als die geleerde
piekeraar gelijk had, dan is de zieke thans wel op den beteren weg, maar nog niet
heelemaal
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genezen. Of zou het nu soms simuleeren worden?... Allerlei ‘stand’ dient opgehouden!
Ten slotte B o u d e w i j n nog even. Wel, dat is alleraardigste rijmelarij. Men neme
geen aanstoot. aan dit laatste woord en legge den klemtoon op het voorafgaande. De
regels rijmen immers, en van gedicht of poëzie kan men in zoo'n geval toch niet
spreken?
Dat het in 't algemeen iets geworden is, dat het Timmermans mogelijk bleek een
nieuw verhaal van Reijnaert en Koning Nobel, van Tijbaert en Isengrijn te dichten
en te doen lezen, een verhaal dus dat het uit moet houden naast dat heel oude, heel
geestige, heel voortreffelijke.... het bewijst zonder meer een groot talent bij gezegden
Timmermans, het bewijst een persoonlijkheid die imiteeren durft, een
oorspronkelijkheid dus, die sterk in zichzelf gelooft. Cornelis Veth heeft in deze
kolommen eens over Timmermans' teekeningen geschreven. Ze zijn ook van dit
boekje weer een der voornaamste aantrekkelijkheden, de eigen illustraties van den
schrijver, die ditmaal zeker wel de meest smaakvolle wijze vond om zijn virtuose
veelzijdigheid te toonen. Geestig vind ik ze en knap, deze teekeningetjes voor
B o u d e w i j n , even knap als, maar aantrekkelijker dan, die voor 't K i n d e k e n
J e z u s , welke mij, evenzeer als het verhaal zelf, geforceerd naïef, expresselijk
onhandig lijken.
De teekeningen bij S c h e m e r i n g e n v a n d e n D o o d overtreffen m.i. die
verhalen.
Zeer verlangend ben ik, en benieuwd, naar 't boek waarin deze verbluffend knappe
schrijver en teekenaar zijn diepste zelf zal trachten te uiten. Echter.... er is geen haast
bij, en als Timmermans ondertusschen nog wat door wil gaan met ons te amuseeren
- wie zou er iets tegen kunnen hebben?
H.R.

Anna van Gogh-Kaulbach, Jet-Lie. Amsterdam, Em. Querido.
Is de mensch den eenen dag niet meer en anders ontvankelijk voor bepaalde lectuur
dan den anderen? Komt het daardoor dat men dezelfde dingen, op verschillende
tijden in zich opgenomen, niet altijd even mooi of leelijk vinden kan? Het is of de
innerlijke spiegels, in welker licht de beelden van buiten vallen, niet immer eender
zijn opgesteld en een verschillend reflex bieden. Zoo weet ik waarlijk niet of
J e t - L i e , in andere uren gelezen, in een andere atmosfeer, mij niet veel minder
zacht-ontroerd zou hebben als het mij nu deed. Lag het aan mij? Maar neen, stellig
voor een goed deel ook aan het boek! Dit boek, dat niet groot is, geen hooge kunst,
maar dat althans zuiver is en vol levenswarmte.
Het doet peinzen over den loop der dingen, het maakt mijmeringen los door die
zachtingehouden toon, dat lieve, weemoedige der geschiedenis. Wij leven mee met
Henriëtte-Amélie, de nobele vriendin van Mirabeau, die hem vier jaar lang verzorgde,
steunde, die trachtte zijn leven op een hooger plan te brengen door haar groote, warme
liefde, haar bewondering en haar vertrouwen in hem.
Mevrouw van Gogh-Kaulbach heeft deze teedere figuur heel goed begrepen en
doorvoeld, zij heeft rond haar heen geschapen een sfeer van goedheid, die kracht
beteekent en een fijne gratie van vrouwelijke voornaamheid. Zoo is zij, méér dan
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een historische figuur alléén, het beeld geworden eener vrouw zooals er altijd zullen
bestaan, zoo eene die in stilte strijdt en lijdt en offert en in dat offeren geluk vindt.
Jet-Lie lijkt voorbestemd tot droefenis en ontbering, ondanks al haar gaven, haar
gratie en haar schoonheid. Het wordt nergens in het boek uitgesproken, maar het is
of zij het zelve wel beseft, dat voor haar het lot geen groote en schitterende kansen
gereed houdt. Men weet het: zooals het met haar vergaat, zoo moest het gaan, zij
was tot die moeilijkheden en treurnis voorbestemd krachtens den aanleg van haar
natuur. Men zou zoo nuchter-weg meenen, dat een vrouw als Jet-Lie geschapen was
voor een gelukkig huwelijk, dat zij een ideaal huisvrouw en moeder geweest zou
zijn - maar is het niet of het leven dikwijls die aller-
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beste eigenschappen der menschen gretig tot zich trekt om er het alleruiterste van te
vragen, ze uit te buiten tot in het oneindige? Zoo ook met Jet-Lie. Vier jaar lang heeft
zij dien wonderlijken man, die Mirabeau was, bijgestaan, zij was zijn vriendin in de
moeilijkste jaren van verguizing en miskenning, zij heeft hem voorden allerdiepsten
val behoed door de onverflauwde toewijding van haar liefde.... om toch, aan het eind,
alleen gelaten te worden, verlaten ter wille van een andere vrouw. Maar Mirabeau
was gered en hij werd de afgod van het volk. En zij, Jet-Lie, kijkt het van verre en
eenzaam aan, weemoedig, toch dankbaar.
Is dit een historische roman? Ja, maar toch pas in de tweede plaats. Niet om een
tijdperk te herscheppen was het mevrouw van Gogh te doen, niet om de verschillende
sociale woelingen en machten te doen herleven in het werk harer fantasie, dat op
stevig gedocumenteerde feiten zou berusten, maar veeleer om aan een vrouwenfiguur
het leven te geven, een vrouwenfiguur zooals die leefde voor haar verbeelding en
die een spiegelbeeld vond in de historische figuur van Henriëtte-Amélie.
De gedachte dat deze nobele, liefhebbende vrouw waarlijk bestaan heeft, geeft
aan het verhaal wel een bekoring te meer. Doch een grootsche herschepping van het
verleden is het niet kunnen worden, daartoe is trouwens het talent van Mevrouw van
Gogh te weinig visionair, niet grootsch en breed genoeg van aanleg. Wat in haar,
eenigszins beperkten, gezichtskring lag kan zij door haar aandachtige liefde benaderen;
daardoor slaagde zij met Henriëtte-Amélie het best, omdat dit karakter haar verwant
was, - een mensch, een man als Mirabeau met zijn verschillende aspecten duidelijk
en aanneembaar te maken, ging boven haar bereik.
Het is een zacht, stil boek van een bescheiden mensch, die er in slaagt teedere
gevoelens te suggereeren, beter dan perspectieven te openen naar nieuwe, vreemde
of grootsche werelden.
J. DE W.

Mr. A. de Graaf, Het Bioscoopvraagstuk, Utrecht, A. Oosthoek, 1919.
In drie jaar heb ik geen bioscoop-voorstelling bijgewoond, en het is verwonderlijk
hoe wel ik mij daarbij bevind.
Persoonlijk heb ik dus van de bioscoop noch plezier noch overlast, en kan dus
volkomen objectief oordeelen over dit volksvermaak en ook over de dingen die er
tegen gezegd worden. Het bioscoopvraagstuk blijft ook voor den filmvrijen mensch
van belang, al was het maar alleen om redenen van maatschappelijken aard, b.v.
omdat een groot deel van de duurte-toeslagen in de bioscoop verteerd worden en
anderzijds omdat dit amusement misschien het doeltreffendst middel is gebleken om
de massa uit de kroeg te houden. Deze, misschien de eenige verdienste van de
bioscoop, weegt op tegen veel kwaad.
Dat de bioscoop veel kwaad sticht, deze voortreffelijke brochure, geschreven door
iemand die blijkbaar als lid van een enquête-commissie recht van spreken heeft,
bewijst het onweersprekelijk. Zijn definities zijn somtijds prachtig-raak en
scherpzinnig. De bioscoop geeft, zegt hij;
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‘Niet (dus) de samenvatting van vele momenten tot één beeld, niet wat alle kunst
en wat alle godsdienst is, de overwinning op het moment, maar omgekeerd: de triumph
van het moment.’
Helaas, het ligt er nu eenmaal toe, en wij zullen den loop der dingen wel niet
kunnen stuiten. De biosccop staat tot tooneelvoorstelling of boek als een
motorfietstocht tot een wandeling. Wie zich verplaatsen wil om te zien en op te
merken, en te leeren, om zich te ontwikkelen, wandelt, wie alleen maar zoo snel
mogelijk ergens anders zijn wil, motorfietst. Wie ernstig van iets kennis wil nemen,
er door tot nadenken gebracht wil worden of intens genieten wil, gaat naar een goede
voorstelling of leest een boek; wie in den kortst mogelijken tijd het grootst aantal
halve emoties wil doormaken, bezoekt de bioscoop.
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Hij laat er gewillig zijn gevoel vergroven, zijn zenuwen afstompen door de
barbaarsche overdrijving en het waanzinnige tempo der sensationeele gebeurlijkheden.
Hij laat er door de drama's zijn honger naar het gruwelijke meer dan verzadigen, en
zijn dorst naar sentimentaliteit meer dan stillen, en bemerkt niet dat zijn maag gaat
uitzetten en steeds méér noodig heeft. Hij laat er zijn lever zoo grof schudden door
flauwiteiten, dat deze totaal ongevoelig wordt voor de inwerking van het werkelijk
komische. Vergroft hij er? - hij verzuimt er althans de gelegenheid om zich te
verfijnen.
De heer de Graaf keert zich ook tegen de z.g. wetenschappelijke, de instructieve
film met de natuurtafereelen en processen, en wijst b.v. op het tempo van den groei
eener filmplant, die doet denken aan de wijze waarop fakirs palmen doen rijzen uit
een zaadkorrel, hij noemt het Amerikaniseering van bloemen en toepassing van het
Taylor-systeem op haar stillen groei; maar ik ben er niet zeker van dat hier het
geneesmiddel van de overhaaste instructie erger is dan de kwaal der onwetendheid.
Laat het stadsmensch, het stadskind maar iets zien, hoe dan ook, van de natuur en
haar schoonheid; misschien wekt gij een belangstelling op in de werkelijkheid, die
het verwrongen beeld vanzelf wel herstellen zal.
Terecht waarschuwt de schrijver van deze belangwekkende brochure er ons voor,
dat de bioscoop juist door zijne gemakkelijkheid in het forceeren en versnellen van
het beeld dat op het doek verschijnt, in de laatste jaren bezig is zich zelf te
overtroeven, en zoowel in het drama als in de klucht tot steeds ruwer en bruter
ergheden komt. Een uitstekende opmerking van hem is bijvoorbeeld, dat de aardigheid
van het overhoop gooien en vernielen, die het wezen van de bioscoopklucht uitmaakt,
lang geen onschuldige aardigheid meer is, daar de smaak daarvoor ‘een symptoon
is van den diep in ieder verscholen, door de beschaving getemden vernielhartstocht’.
Het is waar: vermaak te scheppen in het overhoop gooien en verminken van
voorwerpen en dingen, ook op het schimmig beeld der film, moet vergroven, want
waarachtige gemoedsbeschaving kan aan het teloor gaan van wat met zorg gemaakt
is en een taak vervult, niet dan met afkeer denken. Maar dit is het juist; wat is in
onzen tijd nog met zorg gemaakt, of, indien het al zoo is, wat weet de massa thans
van zulk een zorg? Werken die bruter wordende voorstellingen en het bruter wordende
leven elkaar niet in de hand? Is de stijging van het bioscoopbezoek niet een gevolg
van een verschuiving van den welstand naar steeds minder ontwikkelde lagen der
maatschappij, die nog in 't geheel niet rijp zijn voor wat beters?
Ik geloof dan ook dat de auteur gelijk heeft, wanneer hij de bioscoop opgeeft.
Wanneer hij kort en goed het gefemel afbijt van hen, die de bioscoop willen veredelen,
met de uitspraak: W i j m o e t e n v e r l o s t w o r d e n v a n h e t
dwangdenkbeeld van de noodzakelijkheid van de bioscoop,
Alleen, de rage zal op het oogenblik door geen maatregelen te stuiten zijn. Wij
moeten hopen op een emancipatie van het voor beschaving ontvankelijke deel des
volks, wij moeten hopen dat de kinderen van den alomtegenwoordigen
miniatuur-o-weeër hooger verlangens zullen kennen.
Intusschen moeten wij het gevaar zien, dat dreigt. Toen ik straks zei dat de bioscoop
mij geen overlast doet, sprak ik slechts betrekkelijk de waarheid. De bioscoop doet
de beschaving overlast door, in haar overmoed en met haar overmacht, het betere te
verdringen, en zelfs onze weinige geschikte theaters in beslag te nemen. Tegen zulk
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een onmiddellijk dreigende catastrofe mogen overheden en alle verantwoordelijk
voelende menschen de handen ineenslaan,
C.V.
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Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst jaarboek 1919.
W.L. en J. Brusse's Uitg.-Mij., Rotterdam.
Gelijktijdig met de Haarlemsche tentoonstelling van gebruikskunst, met de
Amsterdamsche ‘Jaarbeurs voor Kunstnijverheid’ verschijnt het J a a r b o e k d e r
N e d e r l a n d s c h e A m b a c h t e n N i j v e r h e i d s k u n s t uitgaande van de
V.A.N.K. Wij staan dus wel in het teeken der kunstnijverheid in deze maanden; maar
zijn daardoor beter dan anders nog in de gelegenheid na te speuren wat op dit
uitgebreid gebied reeds gepresteerd wordt en nog gedaan kan worden. Vooral dit
jaarboek geeft ons een aardig overzicht; het is handig ingedeeld en goed verzorgd.

B.E. ESSERS. BOEKILLUSTRATIE IN HOUTSNEDE.

Groepsgewijze zien wij hier het werk van binnenhuis- en meubelkunstenaars,
waarop het metaalwerk en aardewerk volgt.
Dan komen de groepen van beeldhouwwerk en decoratieve kunst, van textielkunst
en tooneeldecor, van grafische en reclame-kunst. Zoo krijgen wij dus alle uitingen
van ambachts- en nijverheidskunst achtereenvolgens, en al missen wij ook namen
die wij hier voor de compleetheid gaarne bij zagen, toch biedt deze uitgave ons
genoeg verscheidenheid om een denkbeeld te vormen van de stroomingen van dezen
tijd.
Waar dit jaarboek dat, zooals de redactiecommissie en ook wij hopen, geregeld
jaarlijks wederkeert, thans voor het eerst verschijnt, daar was als vanzelf een zekere
inleiding noodig, een behandeling van de wordingsgeschiedenis der nijverheidskunsten
zouden wij kunnen zeggen.
De redactie-commissie zegt dan ook in hun inleiding o.a.: ‘Zoo zou dan ieder
jaarboek, zelfstandig geheel als beeld van een afgerond jaar-tijdperk, tegelijkertijd
deel moeten zijn van een omvangrijker plan, waarvan de grondtrekken reeds bij den
aanvang moesten worden vastgelegd. Dit werd al aanstonds bij het overzien van de
te behandelen materie aanleiding deze te beschouwen in haar historisch verband, in
haar actueele beteekenis en als voedingsbodem voor lateren wasdom; en zoo werden
dus logisch drie categorieën van tekstonderwerpen gevonden die als hoekpunten zijn
waarbinnen den stof op onderscheidene wijze kan worden gerangschikt; zij zijn: 1e.
De behandeling van representatief werk uit den eersten herlevingstijd van onze
moderne nijverheidskunsten, als onmisbare factor om die kunsten in haar evolutie
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te kunnen verstaan. Deze categorie oppervlakkig gezien niet vallend binnen de
grenzen, van een jaarboek als zoodanig, vindt dus haar recht van bestaan in
bovenbedoeld meer-omvattend werkplan waarin zij logisch vooraan staat. 2e. Ieder
afgeloopen jaar-tijdperk zal door voorname gebeurtenissen, ondernemingen of nieuwe
opvattingen in het bijzonder worden gekenmerkt. Hieruit worden de actueele
onderwerpen geput, die in ieder jaarboek het heden moeten weergeven. 3e. Verkregen
resultaten op kunstgebied worden begeleid door beschouwingen en theorie, die de
nieuwe vormen determineeren, de lijnen pogen te trekken waarlangs de
kunst-ontwikkeling zich beweegt naar een nog slechts uit strijd en voorteekenen aan
te duiden toekomst. Hier wordt ten nauwste samenhang gevoeld met andere geestelijke
en maatschappelijke stroomingen, waaraan de kunst-ontwikkeling
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op de haar eigene wijze deel heeft en die mede haar richting bepalen.’

H.P. BERLAGE. TAFEL EN STOELEN.

In dit verband zien wij dan ook hier meubelen van Berlage uit 1895, die van De
Bazel uit '94, van Cachet uit '96 en van Penaat uit '98. Het zijn wel niet de allereerste
beginselen op het moderne meubelgebied, maar in de historie ervan nemen zij toch
een belangrijke plaats in, wij zien er nog zelfs herinneringen aan vroegere
stijl-perioden in terug.
Het ‘interieur’ en het meubel in het bijzonder komt in dit eerste jaarboek wel extra
naar voren. A.P. Smits geeft ‘Iets over het ontstaan van het meubel’, Van der Meij
over ‘Moderne Meubelkunst’ en de ingenieur M.J. Granpré Molière over ‘De
hedenhaagsche meubelstijl,’ en het is vooral deze laatste bijdrage die tot overweging
zal stemmen.
De schrijver komt tot slotbeschouwing dat: ‘De meubelstijl die wij bezitten niet
is die wij behoeven.’ De meubelen nemen geen deel aan ons intieme leven, zij passen
ons niet: ‘de meubels van Berlage niet, want ze wijzen op de strijdende krachten in
de groote samenleving, en verstoren daarmede de beslotenheid van het binnenhuis;
de meubels van De Bazel niet, zij zijn rondom voltooide wezens, van zich zelf vervuld,
en niet tot dienstbaarheid bereid; de meubels van Krop niet, ze zijn zwaar van
worstelende krachten, als vechtende onder een laken, en verpletterend voor de lichte
stemmingen van onze interieurs; de meubels van Kramer en de Klerk niet, want ze
zijn excessief; en ook de handelsmeubelen niet, want ze zijn koel en korrect en blijven
vreemd aan de innigheid, die wij binnenshuis behoeven.’
‘Er blijft niets over, geen van deze uitingen past ons geheel; onze meubelstijl is
als stijl negatief.’
Of onze twintigste eeuw ons een eigen stijl zal geven, wij betwijfelen het wel eens,
de kunstenaars zijn te individueel niet alleen, maar de menschen hebben te weinig
dezelfde leidende gedachten, zij worden in het algemeen te weinig beheerscht door
groote beginselen. Ieder individu zoekt te veel eigene wegen en enkele krachtige
persoonlijkheden zullen hunne volgelingen hebben, maar gemeenschappelijke idealen,
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gemeenschappelijke inzichten worden nog overheerscht door persoonlijke belangen,
persoonlijke aandoeningen en gevoelens.
Behalve de reeds genoemde bijdragen bevat dit jaarboek de intree-rede van Roland
Holst bij de aanvaarding van zijn hoogleeraarschap aan de Academie voor Beeldende
Kunsten, die zeker door velen met belang-
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stelling herlezen zal worden. Zij geeft ons een waardebepaling der ethische factoren
in de monumentale schilderkunst.

J EISENLOEFFEL. INTERIEUR VAN EEN WOONSCHIP.

Ten slotte wijzen wij nog op de beschouwing van Nijverheid en Kunst door P.M.
Cochius die zoowel voor industrieel als voor den kunstenaar van belang is. Citeeren
wij slechts een zinnetje als dit: ‘Een, kunstenaar die zich in een industrie inwerkt,
komt dikwijls op zeer ingenieuze gedachten. De industrieel zal er aanvankelijk over
glimlachen en de ideeën onuitvoerbaar vinden. Een feit is het, dat de kunstenaar door
zijn frisschen en raken kijk er toe kan bijdragen aan de industrie een stoot te geven
van belang.’
Zoo is dus dit jaarboek dat, dank zij de samenwerking van de firma Brusse en de
heer de Roos er zeer aantrekkelijk uitziet, naast een prentenboek voor het groote
publiek, een propagandaboek voor de Nederlandsche kunstnijverheid. Naast de
illustratie steunt het woord de nieuwe jonge beweging die, zij het ook nog langs vele
en verschillende wegen, zich toch meer en meer baan breekt.
R.W.P. Jr.

Piet van Wijngaerdt.
Er laait een donkere golf van hartstocht door het werk van Piet van Wijngaerdt; en
wie het voor het eerst zag, zou den schilder jong wanen, niet omdat het onrijp zou
zijn, maar om het hevig-bewogene. Toch is de jeugd voor hem voorbij, maar zijn
geest is jong en frisch gebleven, hem stuwend tot felle, soms al te driftige daden, en
zoekende vooral met immer gespannen toewijding.
Een goede 30 doeken en eenige teekeningen hingen in het G e b o u w v o o r
B o u w k u n s t t e A m s t e r d a m bijeen en in het rustige van dat stille zaaltje
leefden deze dingen hun zwaar en fel leven, dat geen schelle kreet is, maar een diepe
zucht en soms een huivering. Dit werk is zwaarmoedig en donker van kleur, op het
zwarte af, nog geaccentueerd door een enkele heel lichte noot. Het is niet ingewikkeld
van teekening, doch hoogst - soms al te - eenvoudig van constructie, groote plans
van heel donker-zwart, duister-rood, en -groen en zwaar-blauw staan tegen elkaar.
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Zwarte schuren met roode daken, waarover boomen droevig welven; schuiten in een
sloot, huisjes waarvan alleen een kozijn 'n lichte plek is, hooibergen en boerderijen,
als massale brokken gezien zonder afleidende bijzonderheden. Met breede vegen in
elkaar gezet, lijkt het werk van een impressionnist. Wat het niet is; van Wijngaerdt
werkt niet buiten; maakt daar alleen zijn krijt-studies, leeft zich dan in een bepaald
onderwerp in, en gaat schilderen. Hij zoekt daar een zoo eenvoudig mogelijke
constructie, die tevens de innigste zegging is van het belangrijke in zijn onder-
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werp. Die vereenvoudiging brengt mee, dat details en toevalligheden, welke het
geheel zouden storen, wegvallen. Hij tracht dan het geziene op te lossen in een hem
bevredigend kleurgeheelen zoekt daarbij naar evenwichtigheid van vorm. En omdat
Van Wijngaerdt uit zijn aard zich aangetrokken voelt tot het zwaarmoedige, krijgt
ook zijn arbeid iets zwaarmoedigs, echter geen zwaarmoedigheid, die berusting kent,
maar diepe bewogenheid en strijd. Met impressionisme heeft dit werk niets te maken,
ook al moge het bij den oppervlakkigen toeschouwer den indruk wekken van ontstaan
te zijn uit een lust tot notitie eener oogenblikkelijke bekoring, en al moge het 't
verband met de zichtbare werkelijkheid niet hebben verloren.

PIET VAN WIJNGAERDT. LANDSCHAP MET WILGEN EN SCHUITEN (VERZAMELING F.S.).

Soms doet deze kunst aan die van Mathieu Wiegman denken; beide zijn romantici,
maar Wiegman is mysterieuser en teerder. Zij naderen elkaar in een heel enkel werk
zeer dicht. Van Wijngaerdt had hier een weg, die zich slingert langs een water, waarin
de donkere lucht zich spiegelt. Aan 't end kromt de weg en verdwijnt in een bocht
van zwaar geboomte. Er is huiverende stilte in dit doek en men vermoedt, dat daar
om dien hoek, in 't duister geboomte, iets zal zijn van geheimzinnige schoonheid,
dat zich verborgen houdt. Van Wiegman ken ik ook zoo'n weg langs een bochtig
water, met zware boomgroepen en ook dat fascineerend mysterieuse.
In landschap uit Van Wijngaerdt zich vooralsnog het volledigst en zuiverst, hoewel
ook zijn bloemen veel beloven. Zijn figuren zijn zwakker; de groote van zijn ‘Slapende
jongen’
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en vooral van zijn ‘Visscher’ is ongeëvenredigd aan de belangrijkheid; het faalt daar
aan inhoud en bezinning.

DIRK NIJLAND. ‘DE SMOKKELAARS’. HOUTSNEDE.

In zijn beste werk is Van Wijngaerdt een colorist, die ons oog, na het luminisme
vermoeid van het daverende licht, een nieuwe vreugd geeft aan de glanzende diepten
van donkere kleuren; die onze ontroering wekt door een kunst-uiting, welke een
eigen karakter heeft.
Als hij in rustige bezinning voortwerkt, zich hoedend voor schielijke resultaten;
als hij naast de kleur, ook den vorm niet uit het oog verliest, kan hij een belangrijk
modern schilder worden.
J.S.

N. Eekman, Jo Koster, J. Nieweg, Dirk Nijland en Jan Wittenberg in de
Mij. voor Beeldende Kunsten.
De vijf exposanten, waarmee de Mij. voor Beeldende Kunsten (de vroegere Larensche
Kunsthandel) de rij tentoonstellingen van dit nieuwe seizoen inzet, zijn allen
modernen. Dat is, ze hebben mijns inziens op deze qualificatie (die toch meestal een
onderscheiding beteekent, omdat het blijven in de sleur voor den kunstenaar op
gemakzucht en gemis aan veerkracht duidt) evenveel recht als menigeen die zich
uitdrukkelijk zoo noemt.
Toch behooren zij geen van allen tot de aanhangers dier steriele leer, welke meent
dat de vorm verloochend moet worden, tot de volgelingen der aanmatigende theorie,
die meent dat individualistische willekeur als bezielend motief in de plaats kan treden
van het geloof (welk geloof dan ook: levensvereering desnoods).
De moderniteit der tentoonstellende kunstenaars is overigens van zeer
uiteenloopende gading.
Ik denk dat de moderniteit van Jo Koster de eerwaardigste is. Zij heet luminisme
of divisionisme en is hier voornamelijk vertegenwoordigd geweest door Hart Nibbrig.
Jo Koster is daarvan een eerlijke en nijvere representante. Zij schildert het
landschap als het zich klaar en scherp afteekent, on-
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beneveld, stemmingloos zou men willen zeggen zoo niet ook dit een soort van
stemming was. Op haar schilderijen is het licht domineerend en de schaduw daaraan
onderworpen, nauwelijks een factor meer. De schilders van het luminisme hebben
deze betrekkelijke schaduw partijen dan ook veelal in plaats van bruin, paarsig-blauw
weergegeven. Men kent de reeds bijna vergeten onderscheiding in bruinen en blauwen.
Veel van Jo Koster's groote schilderijen - de interieurs nog meer dan de landschappen,
lijden aan een te veel van dit blauw. Onder haar kleiner werk is veel aantrekkelijks:
‘de ‘roggeschoven’, de ‘avondstudie’, de pastel ‘paard en wagen’. Daar is dat frissche
zonder rauwheid, dat petillante, dat alleen deze methode billijkt. Het bloemstuk
‘Cineraria's’ heeft zefs een opmerkelijke kleurkracht.
J. Nieweg schijnt nog niet zoo zeker te weten waar hij het zoeken moet. Er zijn
deugdelijke studies, dan weer te opzettelijke en te faciel werkende figuren, die
monumentaal willen zijn, dan weer een portret met allerlei knaps, overal behalve in
den te weinig levenden kop, eindelijk één voortreffelijk bloemstuk (onder de vele
die men vergeet) Geranium, waaruit beheerschte emotie spreekt. Jan Wittenberg,
aangelegd op verfijning van het materieele, die niet in zoetheid moet ontaarden,
behaagt dikwijls op het eerste gezicht met zijn aangenaam geaquarelleerde dieren,
een enkel landschap of stilleven. In diezelfde richting bracht iemand als Mankes het
echter toch wel veel verder.
Een orthodoxe is Dirk Nijland met zijn straffe houtsneden. Men verbaast zich
bijna dat hij tot zulke geestige dingen komt als die landelijke begrafenis, en dat rijtje
sprokkelaars. Hier laat hij het procédé door fantasie verrijken - ik denk aan de
kleurigheid der silthouetachtige vrouwtjes op het laatste prentje. Zijn oorlogsprenten
zijn plomper, maar de watergezichten forsch en breed. Hij gaat wel zijn eigen weg,
deze merkwaardige teekenaar.
Maar Eekman heeft een dramatisch talent dat belangwekkende uitzichten opent.
Vooral waar hij het soberst is, en het minst het zorgelijke, tragische van zijn
strakomlijnde figuren onderstreept, of in zijn enkel landschappelijke compositie, als
het ‘Stille Huis’ weet hij in de vormen alleen, en in de uitdrukking die zij ongewild
geven, een groote tragiek te suggereeren. Voor hem geldt wel, wat ik niet voor ieder
zou willen onderschrijven, dat hij door zich argeloos te laten gaan, nooit nalaten zal
te boeien. Waar hij op de expressie te zeer aanwerkt, loopt hij gevaar ons ermee te
overvoêren.
C.V.

Tentoonstelling van aesthetisch uitgevoerde gebruiksvoorwerpen, in het
museum voor kunstnijverheid te Haarlem.
Deze tentoonstelling is een gebeurtenis in meer dan één opzicht. Ze is dit zoowel
voor de kunstnijverheid als voor het museum.
De nieuwe directie van het Museum toch heeft zich heel wat onaangenaamheid
op den hals gehaald toen zij de rotonde en de daaraangrenzende gipszalen liet
ontruimen en een frissche wind door dit gebouw wilde doen waaien.
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Men heeft haar gebrek aan piëteit verweten, ook gingen er stemmen op die de
schoonheid uit vroeger tijd (zij het dan ook in gipsafgietsels) uit studie-overweging
te prefereeren achtten boven de voortbrengselen van moderne kunstnijverheid.
Er moge eenige waarheid in deze bewering schuilen, men moge betreuren, dat de
zoo uitgebreide verzameling afgietsels niet behouden kon blijven, een feit is het
echter dat wilde men het museum dienstbaar maken aan telkenmale wisselende
tentoonstellingen, er noodzakelijk ruimte gemaakt moest worden. En die ruimte was
in hoofdzaak slechts te vinden door de rotonde en de beide aangrenzende zalen vrij
te maken. Nu wij eenmaal over dit feit heen gestapt zijn moeten
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wij erkennen, dat die hal werkelijk zooals ze thans is, eerst goed tot haar recht komt,
dat de bouw en indeeling nooit zóó opviel als in haar tegenwoordigen staat.
Om nu in dit pavillioen van Lodewijk Napoleon een moderne
kunstnijverheids-expositie te houden en zóó dat de architectuur van het gebouw zoo
goed mogelijk harmonieerde met de tentoonstellingsinrichting, ziehier een nieuwe
puzzle door den architect A.P. Smits zeer gelukkig opgelost.

INGANG VAN DE TENTOONSTELLING TE HAARLEM, ONTWORPEN DOOR A.P. SMITS.

Door plaatsing van slechts enkele vitrines, door een eenvoudige betimmering met
wit bespannen, als ingang tot de kleinere vertrekken, maakte Smits een overgang
van den historischen stijl tot de ‘stijl’ van heden.
Als eersteling van de reeks tentoonstellingen die de nieuwe directie zich voorneemt
in het museum te houden, mogen wij deze wel als zeer geslaagd beschouwen.
En onwillekeurig komt ons de tentoonstelling in Rotterdam voor den geest en dan
geloof ik dat deze Haarlemsche weer een stapje verder is.
Naast meubelen waren hier ook veler hande zaken, die tot het gebied der
‘aesthetische uitgevoerden gebruikvoorwerpen’ behoorden, en juist hieraan zagen
wij dikwijls dat versieren veelal niet noodig is, dat juiste vorm, indeeling, kleur,
verhouding al dadelijk van een vrij nuchter, doorgaans slecht ding, iets goeds maken.
Het sterkst is mij dit opgevallen bij het drukwerk. Daar waren eenvoudige
kennisgevingen voor postgebruik, zaken die doorgaans uitmunten door de weinige
zorg die er aan besteed wordt, omdat men het niet de moeite waard acht, en deze
opschriften nu, waren geworden tot dingen waar men ‘met genoegen’ naar ziet. Ook
formulieren van de post, boekwerken voor den dienst waren onder de kunstvolle
leiding van den heer Mr. J.F. van Royen tot smaakvolle, aantrekkelijke boekjes
geworden. En wat de Roos bereikt juist in zijn onversierd werk, bewijst ten volle
dat.... men dikwijls te veel versiert. Zijn pagina's met enkel zetsel die door goede
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letter, indeeling, marge, en een enkele kapitaal tot een genoegen voor het oog zijn
geworden, zij zeggen u meer, dan vele boeken over de aesthetiek in het drukkersvak.
En zoo is het met meer zaken op deze tentoonstelling gesteld, hoe minder uiterlijk
vertoon, hoe minder ‘modern’, hoe beter.
Deze eenvoud van tegenwoordig is echter een andere dan het gewild rationalisme
uit de beginperiode der kunstnijverheid, waarbij het beginsel te veel op den voorgrond
trad. Nu zouden wij het ‘bezonkenheid’ kunnen noemen, die na te groote eenvoud,
na overladen ‘sierkunst’ onze kunstnijverheid in
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betere banen gaat leiden. Wel is er hier en daar nog een zucht naar n i e u w e ,
ongekende vormen merkbaar, vormen die b e d a c h t zijn en niet o n t s t a a n . Want
dat zal ten slotte toch de kunstnijverheid van heden ons moeten geven, wil zij meer
zijn dan een modezucht: vormen en versieringen die ons niet meer opvallen door
moderniteit, door gewildheid, die niet op de teekentafel zijn uitgedacht, maar als het
ware gegroeid uit het gebruik van het voorwerp. De vormen moeten, afgescheiden
van de kleine individueele verschillen die een kenmerk zijn van den onderwerper,
zóó zijn dat wij ze eigenlijk niet anders en niet beter verwachten. Van een stoel moet
ons niet de eigenaardige kromming van rug of leuning het snijwerk of de bekleeding
opvallen; maar het algemeen aspect, en dit moet van dien aard zijn dat wij bij ons
zelf zeggen: dit i s een stoel, die kan en mag niet anders zijn, zij voldoet in alle
opzichten aan haar functie, zij noodt tot genoegelijk zitten.
Nog niet altijd zal men dit van gebruiksvoorwerpen kunnen zeggen, er worden
om slechts iets te noemen, nog steeds behangsels ontworpen (wij zagen het op deze
tentoonstelling) die door kleur en ornamentatie veel te veel de aandacht vragen en
waarvan wij bij aanschouwing bezwaarlijk zullen getuigen: dit is nu een behangsel
zoo als het zijn moet. Ik geloof, dat de sierkunst onze kunstnijveren nog wel eens te
veel de baas is. Soms mag een versiering wel eens naar voren komen, mag zij wel
eens een attractie van het voorwerp zijn. Wij denken hierbij aan de groote groep van
reclame-kunst: reclame-billetten, verpakkingen, etiquetten enz. enz. Het is een
gelukkig verschijnsel dat men aan dit onderdeel der kunstnijverheid weer meer waarde
gaat hechten, dat handels-firma's hunne waren in een smaakvol kleed steken en op
artistieke wijzen annonceeren. Het verband tusschen kunst en reclame kende men
niet meer.
Hoeveel van de dingen die wij dagelijks in handen krijgen, als: jampotjes,
chocolade-blikjes, lucifersdoosjes enz. enz. zouden er niet aardig en aantrekkelijk
kunnen uitzien; en.... met misschien niet meerdere kosten dan thans, slechts iets
meerdere zorg, die echter wel opweegt tegen het aesthetische resultaat. Ik vlei mij
zelfs dat dit aesthetisch resultaat van invloed kan zijn op de verkoopbaarheid.
Dat ook speelgoed beter kan zijn dan wat het dikwijls is, toonde reeds eerder de
Olanda-fabriek. Nu laat ook Pieter van Gelder door enkele beestjes zien, dat hier wel
iets van te maken is.
Zoo zouden wij voort kunnen gaan, want deze tentoonstelling geeft naast het
persoonlijke werk, een blik op het zoo uitgebreide terrein der kunstnijverheid, waarop
verbetering mogelijk is. Zij opent nieuwe wegen en ik hoop dat niet alleen kunstenaars
hier komen kijken, maar meer nog fabrikanten die er kunnen nagaan hoe hun
fabriekaat door tusschenkomst van den kunstenaar schooner en aantrekkelijker kan
worden. Het zou te uitvoerig worden te dezer plaatse een tentoonstellingsverslag te
geven zooals de dagbladen dit plegen te doen, en niet gaarne zou ik de kans willen
loopen een of andere inzending niet te vermelden. Trouwens belangrijker nog dan
de inzendingen op zichzelf, lijkt mij de tentoonstelling als geheel. Zij opent nieuwe
gezichtspunten, zij doet, als bij Mevrouw Midderichs eternietpaneel o.a., resultaten
zien van nieuwe technieken, zij brengt zoo wij hopen de industrieel nader tot den
kunstenaar. En dit is in de kunstnijverheid zoo noodig. De picturalist behoeft slechts
paneel of doek, de nijverheidskunstenaar heeft in de meeste gevallen den fabriekant,
den industrieel noodig. ter uitvoering, ter exploitatie van zijn werk. Een wederzijds
erkennen en waardeeren van elkanders kwaliteiten zal allereerst de kunstnijverheid
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en daardoor ook het publiek ten goede komen, en hiertoe heeft een tentoonstelling
als deze alweder het hare bijgedragen.
R.W.P. Jr.
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[Nummer 12]

‘DULLE GRIET’, FRAGMENT VAN HET GELIJKNAMIGE SCHILDERIJ VAN PIETER BREUGHEL. (COLLECTIE
MAYER VAN DEN BERGH TE ANTWERPEN).
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Boeren-Breughel. Een tijdsbeeld
door Just Havelaar.
III. De Mensch.
Breughel kwam jong reeds in Antwerpen als leerling van Coeke, een vergeten, doch
in zijn tijd befaamd schilder, een klassicus, die in Italië gewoond had en zelfs tot
Constantinopel reisde. Coeke schreef over architectuur, over geometrie en perspectief.
Misschien zal Breughel, de boerenjongen, door zijn geleerden meester aan bewustzijn
gewonnen hebben. Hij kwam in aanraking met de gedachte-sfeer van nieuw Europa.

OUDE BOERIN (MUSEUM NEURENBERG).

Zijn tweede leermeester werd Jeronymus Cock, meer Vlaming dan de ander, maar
toch als deze door klassicistische neigingen aangedaan. Cock's werkplaats echter
vormde een middelpunt voor de artistieke bent van Antwerpen. Schilders, architecten,
schrijvers ontmoetten er elkaar. Breughel kwam er in contact met de rederijkers, die,
hoewel ze toen reeds hun hart aan de Romeinen te verpanden aanvingen, toch de
traditie der Middeleeuwsche volks-dramatiek en volksverbeelding nog in eere hielden.
In de volgende jaren zou Breughel bewijzen hoeveel hij die rederijkers dankte. Hij
dankte hun die speelsche allegorieën, waarin hij spreekwoorden en spreuken grotesk
verzinnelijkte. En de Middeleeuwsche verbeeldingssfeer in 't algemeen dankte hij
zijn gansche kunst, het bewustzijn van zijn wezen.
Onvermijdelijk kwam de Italiaansche reis. Het zal omstreeks 1550 zijn geweest.
Breughel, nog geen 25 jaren oud, had den tijd van 't passief ontvangen en ondergaan
achter zich en was jong genoeg om nog gevormd, gekneed te kunnen worden. Italië
was 't parool geweest, hem sinds jaren door beide zijn leermeesters voorgehouden.
Z a g hij de werken van Raphaël, Michel Angelo, Da Vinci? Maar men reisde immers
naar Italië juist en uitsluitend om die werken te zien. Niet de geringste invloed der
Italiaansche schoonheid valt echter in zijn jeugdarbeid te bespeuren. Hij zag de
natuur, de Alpen, de Apennijnen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

Hij bracht, in '53, een portefeuille vol teekeningen mee naar bergen, rotsen,
uitgestrekte valleiën. Het zijn teedere verbeeldingen, scherpe en ruime studies, ook
al
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missen zij die overmachtige gevoelskracht van Hercules Seghers' berg-vizioenen.
Seghers zou de v e r s c h r i k k i n g voelen van het berg-landschap. Breughel zag er
den rijkdom van, de weidschheid soms, het boeiend motief. Maar diep moet toch de
indruk zijn geweest, door dat landschap verwekt, want heel zijn verdere leven zijn
hem de Italiaansche natuur-herinneringen bijgebleven. Telkens weer zou hij
Vlaamsche landen verrijken met Italiaansche motieven. Doch later eerst, toen de
innerlijke schoonheid van 't eigen Vlaamsche land hem geopenbaard werd, zou hij
ook de sfeeer van 't Zuiderland kunnen verbeelden, niet langer het genietend als een
fantastisch décor, maar 't voelend als een wereld van fantasie.

DE MAGERE KEUKEN (GRAVURE NAAR BREUGHEL).

Teruggekeerd, sloot hij opnieuw zich aan bij zijn leermeester Cock. Maar Breughel
kwam als meester weer en Cock bepaalde er zich toe Breughel's schetsen, in gravure
omgewerkt, productief te maken. Cock mocht een verstandig handelsman zijn,
Breughel scheen dat allerminst; de natuur-afbeeldingen vonden hun weg, maar de
schilder zelf zocht n i e u w e wegen! En nieuwe wegen bleken heel oude: hij, die
Italië bereisd had, die de klare en evenwichtige schoonheid der Renaissancistische
meesters gezien had, wendde zich terug tot 't verleden van zijn volk, tot de
Middeleeuwsche fantasterijen.
Hieronymus Bosch werd zijn voorbeeld, Bosch de laatste der Gothische ‘barbaren’,
die reeds lang voor Breughel's geboorte naar 't graf gedragen was, Bosch de vergeten,
de door alle nieuw-lichters verloochende duisterling, de alchimist der schilderkunst,
krank verbeelder van heksen en spoken en onderwereldsch geboefte.
Heel de Gothiek is vol grotesk occultisme geweest. Vergeefs trachten wij de
uitdrukking te bepalen der grijnzende Daemonen, die van uit de hoogte der
kathedraaltransen, spottend, wreed, wellustig, neerblikken op hun prooi, 't
mensch-gewemel
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van de stad daar beneden. Maar in de machtige harmonie der kathedraal-architectuur
zijn deze dissonanten schoon opgenomen.... Bosch is de uitbeelder van het
dissoneerende om zich zelf. Een machtlooze is zijn Christus, maar levende duivels
zijn de gedrochtelijke farizeeërs, de brute soldaten, de jouwende Joden! Bosch is de
middeleeuwer zonder geloof, zonder vreugde. De verschrikking alléén had hij van
de Middeleeuwen nog behouden, de verschrikking voor het aardsche zonder de liefde
voor het boven-aardsche, de verschrikking voor de natuur zonder de hemelsche
verzoening.

DE VETTE KEUKEN (GRAVURE NAAR BREUGHEL).

Heksen- en daemonen-vrees, voorteekenen-geloof, astrologie, dat alles beheerschte
toen de volks-verbeelding en zelfs nog die der intellectueelen. Italië onderging het,
hevig, in de 15e eeuw, het Noorden een honderd jaar later. Want gemis aan richtende
religie, aan levende moraal maakt de menschen bang, zoo lang ze niet hoogmoedig
van zelfverzekerdheid worden. Waren die daemonen de vizioenen der onbeleden
zonden? Dezelfde krachten, die in religieuse tijden ten hemel dreven, werkten nu
naar omlaag. De nog niet door het rationalisme vertwijfelde of verzekerde mensch,
gelooft het zij in God, 't zij in den Duivel.
Wat vond Breughel, die belijder van den nieuwen tijd, in de spookerijen van den
decadenten Bosch? Vlaanderen vond hij er! Hij vond er die groteske
verbeeldingskracht van den Reinaert en van Thijl Uilenspieghel, die grillige mengeling
van realiteit en fantasie, welke steeds nog in Vlaanderen gekend wordt in de etsen
van Ensor en de Bruijcker, in Van de Woestijne' proza in Vermeylen's prachtige
‘Wandelende Jood’. En groot was die tijd omdat zoo machtig de verbeelding nog
leefde, niet lechts in Rabelais, maar zelfs in den voorzichtigen Erasmus, den
degelijksten geleerde, den grootsten professor zijner eeuw!
Breughel vond Vlaanderen weer in de fantasieën van Bosch. En door Vlaanderen
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hervond hij dien drang tot vizioenair realisme, welke de Gothiek had gebracht en die
nooit meer in de Noorderlanden verdrukt zou worden, trots het vorm idealisme, trots
het zoeken naar de normatieve natuurschoonheid der klassicisten.
Zijn heksen-keukens beeldend, waar de gebochelde monsters, half dier of plant,
half mensch, de apensnoet-duivels, de gruwzame wijven, tierend dooréén krioelen,
vierde Breughel niet zijn lust uit aan het fantastische om zich zelf: hij was een
geplaagde, die tot klaarheid trachtte te komen; hij zocht den zin van 't zotte leven. 't
Zijn de wilde gevoels-grillen van een barschen, weerbarstigen geest, de schrille
belijdenissen van een verbijsterde.
De wereld, zei Breughel, de wereld staat op z'n kop. De wereld is zot en zotternijen
zijn de wonderen. Wat zou ‘waar’ zijn? wat ‘goed’? Woorden! Een grimmige lach
van onverschilligheid voor dat ongerijmde, dat onmogelijke leven, blijft de
waarachtige uiting. Wie 't anders zegt is een ijdele droomer, een sentimenteele
leugenaar. De wereld is geen vloek zelfs waard.
Hij beeldde de Luiheid, de Wellust, de Wreedheid: een chaos van
nachtmerrieverschrikkingen. 't Is kermis in de hel, wanneer de wreedheid zegeviert.
Daar worden menschen gebraden, menschen gehakt, geknot en gefolterd door felle
en listige duiveltjes.
En de wreedheid zegevierde over Vlaanderen. De inquisitie deed haar werk. 't Was
in de booze jaren der beproeving, 't was vlak vóór de bloedige Geuzen-opstand.
Breughel de fantast, Breughel zag werkelijkheden en hij telde ze. Hij kende zijn volk,
in zijn genotzucht, in zijn ruwheid; en hij leed met zijn volk. In een lach zette hij
zich heen over 't leed der wereld. Maar het leven dat hem gehavend had, zou hem
ook de genezing brengen, want het hield niet op hem te boeien. Het leven zou hem
uit de koorts-fantasieën zijner opstandige onverschilligheid verlossen. Bosch was
hem een uitgangspunt, niet een doel. Hij vond tragischer accenten, dan de voorganger
ooit zocht.
In zijn ‘Alchimist’ kreeg het fantastische zedelijken zin. Hoe raast daar de ellende
in die rommel-ruimte vol ketels en pannen en onbepaalbare
duivelskunstenaars-instrumenten, in die vuile heksen-keuken! Kinderen, de ijzeren
potten, waarin de goudzoeker zijn chemicaliën bereidt, als helmen op den kop, stoeien
in de open kast, klauterend, schreeuwend, elkander achterna. Met een uitdrukking
van schrijnende hulpeloosheid keert de huisvrouw haar leege beurs om, radeloos,
terwijl de goudmaker, die uitgemergelde fanaticus, doof voor 't geraas, blind voor 't
débâcle, niet aflaat de schim der fortuin na te jagen en, star gezeten voor den grooten
oven, zijn laatste goudstuk in de smeltkroes werpt, daarbij aangevuurd door zijn
helper, die in monumentale folianten de onbetwijfelbare formule nogmaals aantoont.
- Door een raam ziet men het toekomstbeeld: het gezin dat in een huis van
liefdadigheid wordt opgenomen.
Alchimisten kennen wij niet meer, maar steeds zal men kennen de verstarring van
't idee-fixe, de blinde zelfzucht van 't fanatisme. En Breughel wist een bijzonder
‘geval’ te verheffen tot algemeen menschelijk symbool.
Hij had zich een weg gebaand en zou dien ten einde gaan. Hij werd zich den strijd
zijner dagen bewust, en bij voelde er de eeuwig menschelijke tragedie van, maar
tegelijk zijn houding in dien strijd. Daar was het volk en daar was de Macht, hij stond
aan de zijde van het volk, ook al kon dit volk nooit de Macht worden. Fatalist was
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Breughel, maar een fatalist die zijn liefde niet verloochenen zou, een fatalist die een
roeping te gehoorzamen had.
Weerom allegorieën gaf hij in zijn ‘strijd tusschen de dunnen en de dikken’, en in
zijn magere en vette keukens, allegorieën die men altijd verstaan zal, want hij was
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psycholoog genoeg om de historie van zijn volk tot menschelijke comedie te
veralgemeenen. Waar de welvaart zetelt, zegt Breughel, waar de vetten zich te goed
doen, daar wordt de eenling die geen geluk had, daar wordt de magere schooier
uitgedreven; niet uit schrielheid, maar uit instinct. Men heeft te veel, men zou wel
willen geven, men voelt joviaal genoeg, maar 't gezicht der armoede is onverdragelijk.
En waar de armoê nijpt, daar leeft de gulheid, daar dwingt men den dikzak in te
komen en mee te eten van 't beetje dat men heeft, maar de verzadigde voelt weerzin
voor alles wat naar ellende zweemt, en uit egoïsme vlucht hij voort. - De welvaart
is de vraatzucht, is de zelfzucht. Op 't einde nog van zijn korte leven, geeft Breughel
een fel satyrísch beeld van 't walgelijk luilekkerland.

DE ALCHIMIST (GRAVURE NAAR BREUGHEL).

Vlaanderen wist, wat vraatzucht is! Ging niet naast Thijl zijn dikke vriend, de luie
domme Goedzak, door het land op zoek naar zijn poezele vrouwtje en onderwijl zich
troostend met ham en worst en bier, in matelooze massa's? Lamme, de materalist,
staat tot Thijl als Sancho Panza tot Don Quichote: de nuchtere praktijk tegenover de
onmogelijke roeping. Maar voor Breughel moest 't anders zijn: de armoê wordt 't
Volk, de welvaart 't Gezag: en zijn liefde gaat uit naar het magere volk. En zijn
wijsheid is: wat baat ons idealisme, want zelfzucht blijft van alles 't eind. Het leven
beduidt een strijd van egoïsme. De kleintjes worden opgevreten door de grooten,
paraphraseert hij in de teekening van de visschen, die elkaar verorberen om ten slotte
door den visscher zelf geslacht te worden.
‘'t Is al om gelt en goet,’ schrijft Breughel onder de groteske voorstelling van een
dol gevecht tusschen de spaarpotten en de brandkasten, tusschen de kleine luiden
dus
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en de grooten heeren. Vrijheid? Hoe had hij zijn hart willen geven aan de zaak der
kleine luiden: maar: 't is al om 't geld....

DE VERMINKTEN (LOUVRE).

Zoo heeft Breughel een liefde, een roeping, maar zijn wijsheid ontgoochelt hem
bij voorbaat. En waartoe zulke wijsheid in een mensch van Breughel's ernst moet
voeren, heeft hij beleden in twee helsche verbeeldingen, die heel zijn driftig jeugdwerk
samenvatten: de fantasie van den Dood en de fantasie van de Verwoesting (beide
ongeveer in 1564 geschilderd).
Een tijdgenoot van Giotto had in Pisa's Campo Santo het zoo heftig didactische
werk ‘de Triomf des Doods’ geschilderd ter waarschuwing aan hen, die 't sterflijke
hun liefde geven. En sedert, bij 't verflauwen der religieuze zekerheden, was de
doods-gedachte dreigend, doch tegelijk als een grotesk sarkasme, de verbeelding
blijven beheerschen. Holbein schiep, als een samenvatting der tallooze
doods-fantasieën van dien tijd, zijn knarsend lachenden doodendans. Maar Breughel's
werk heeft een ander accent. Hij vindt den grooten toon weer van den Middeleeuwer,
al mist hij diens geloof. Al vermaant Breughel niet, hij lacht nog minder, zelfs niet
den grimmigen lach der angstigen. Breughel belijdt een verschrikking zonder uitkomst.
Hij beeldt de wereld des doods, de wereld als het somber rijk van den boozen Dood.
En deze wereld is de eenige, die hij kent. Het leven is een doods-verbijstering, een
hel van vernietiging.
Bij drommen dringen ze aan, de jachtende menschen; en bij drommen worden ze
geveld, vernietigd, verslonden door den dood. Een mager paard trekt moeizaam een
kar vol lijken weg. En als konden de doodsdaemonen het somber werk alleen niet
af, drijven de menschen willens elkander den dood in. De beul kan niet snel genoeg
hangen en onthoofden.
Feller nog en schrijnender is het beeld der Anarchie: het razende wijf, de dolle
Griet, als een furie van woede en wanhoop, de brandende wereld door stormend. De
Duivel vuur-oogend, spert de gruwzame kaken, waarin 't verdoolde menschdom
blindelings zich stort.
Een wereld van leed en van verbijstering is in deze wilde verbeeldingen saamgevat.
Men heeft gesproken van gedachte-werk, bij deze compositielooze opeenstapelingen
van allegorische fantasieën, die men meer leest dan ziet, en nog meer spelt dan leest;
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maar bewijst juist niet de verwarrende grilligheid zelf dezer werken hoe Breughel
uit de volheid van zijn hart geschapen had. Gedachte zou ordenen: hier is de k o o r t s
der fantasie. Wie dit schilderde, heeft in zijn ziel ervaren wat Dood en Chaos
beduiden. De noodklok luidt; de dorpen staan in brand; de bevolking vergaat; de
daemonen breken los. 't Is oorlog, oorlog in het land en oorlog in zijn hart.
Wat weten wij van Breughel's leven? Wat weten wij omtrent het leven van die
tallooze Nederlandsche schilders, wier werk ons om het menschelijke treft? Hij was
zwijgzaam en oplettend, zegt een tijdgenoot; maar plotseling kon zijn ernst in een
vroolijk-
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heid omslaan, die verschrikte. In 1564 trouwde hij met de dochter van zijn eersten
leermeester. Voor dien tijd heeft hij, zegt men, wild geleefd. Om oude relaties af te
breken, dwingt hem de moeder zijner vrouw Antwerpen te verlaten: hij vestigt zich
te Brussel. 't Blijkt wel al te weinig, wat we weten, maar dit weinige is teekenend
voor wie zijn werk verstaat. Want wie de doodsverschrikking uitdrukt als hij en de
razende Anarchie, die heeft niet slechts een tijdsbeeld gegeven: hij heeft dien donkeren
geest van verwoesting in zich gevoeld. Alle kunst is een belijdenis; en Breughel,
waarlijk, was er de man niet naar om te poëtiseeren over de liefelijkheid der wereld
als 't nacht was in zijn hart, noch om zijn sombere vizioenen te genieten als hij
tevreden was met zich zelf. Breughel was een héél mensch; en hij uitte wat hij voelde
en wat hij voelde was groot genoeg.

HERFSTLANDSCHAP. ‘NOVEMBER’.

Zijn wijsheid bleef de negatieve van den pessimist en fatalist; maar zijn liefde
ging uit naar het volk. En zijn liefde zou sterker zijn dan zijn wijsheid.
Hij hield ervan, meldt een berichtgever, zich als boer vermomd met een zijner
goede vrienden, een koopman, op de boeren-feesten te introduceeren. Hij leeft 't
leven mee en z i e t 't. Waar de anderen feestvierden, werkte hij.
En zoo ontstonden die voorstellingen van volks-vreugd: het spel der kinderen, het
carnaval, de kermis, de kwakzalvers-comedie; werken, bont van rijkdom, al te vol
aan kostelijke gegevens. Het werd hem een passie het leven te bekijken. De wereld
als verschijnsel boeit hem nu in haar alzijdigheid, zooals zij later slechts een
Rembrandt meer boeien zou.
Hij wil weten hoe een paard gebouwd is en hoe de tuigage in elkaar zit; hij maakt
uitvoerige schetsen naar kleederdrachten, puntig en breed; hij heeft plezier aan 't
fantastisch en tegelijk stil geheimzinnig uitzien van gemaskerde imkers; hij bespiedt
't landvolk, hoe het maait, spit en zaait; hij teekent de statige hofsteden, de vlakke
velden van zijn land, eenvoudig op 't naakte af, maar telkens met een gevoel voor de
ruimte en de stilte van die sobere wereld.
Na zijn verbeelding te hebben uitgevierd, gaat hij de werkelijkheid veroveren.
Maar verbeelding en werkelijkheid mengen zich dooreen. Rustiger wordt 't in zijn
hart. Niet langer verliest hij zich in de honderden détails, maar van-zelf, uit zich zelf,
vindt hij de groote en eenvoudige conceptie. De natuur ontdekt hij en ziet hij als de
wijde wereld waarin de kleine menschen opgenomen zijn. De maanden van 't jaar,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

van winter en herfst 't schoonst, schildert hij: statige landschappen, streng en zwijgend,
somber en verheven. Daar is een onheimelijkheid, die plechtig aandoet, in deze
donker gestemde natuur-visies. Hij ziet de ruimte, ontzaglijk. En niet alleen door de
bergmotieven, maar ook, vooral, door de stijl-
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volle teekening door de samenvattende contour van figuren en vee voelen wij in deze
landschappen voor 't eerst een herinnering opkomen aan Italiaansche kunst; niet aan
de schoonheid der groote, bekende meesters, veel eer aan dien strenger en soberder
geest der vroege Renaissancisten. Maar alleen een Noorderling, een Germaan, kon
het mysterie der natuur voelen als zoo oppermachtig een wereld, waarin de menschen
slechts nietigheden schijnen.

‘DE BLINDEN’ (MUSEUM NAPELS).

Als Breughel den kindermoord of de volkstelling van Bethlehem, of Christus'
geboorte schildert, is 't weerom dat groote, stille boerenland dat hij uit wil drukken
en in die verheven natuur-ruimte het vertrouwelijk of boos gedoe der kleine menschen.
Die twee liefdes: de liefde voor de natuur en de bezwaarlijker liefde voor den
mensch, voor zijn volk, komen samen in hem tot rijpheid. Hij teekent en schildert
zijn landloopers en zijn boeren: felle karakteristieken zonder zweem van romantische
stemmings-verteedering. Hier is dat barsch, psychisch realisme, dat herinnert aan de
studies, die Van Gogh maakte, de sombere Van Gogh der Brabantsche dagen. 't Zijn
verdierlijkten, bruten, die Breughel beeldt. Geen verzachtend medelijden overglanst
dezen arbeid van een mensch die ten eerste en ten laatste oprecht wilde zijn, hoe dan
ook, van den wreeden zelf-kastijder die realiteiten ziet en slechts realiteit aanvaarden
wil.
Maar wat is, wat noemt men ‘realiteit?’ In de kunst, in heel het psychische leven,
bestaat slechts ééne realiteit: de biecht van 't eigen hart. Breughel kon niet anders,
dan zóó de menschen-wereld beelden: zoo boeide ze hem het diepst, zoo was ze hem
het meeste wáár. Een verdierlijkt boeren-wijf: dat was voor hem het beeld der
waarheid. Hij zag, als allen, de voorname dames, de blozende
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meisjes, de bloemachtige kinderen om zich heen: en toch beeldde hij de de armelijke
vervallenheid. Hij deed 't niet als later Ostade, niet spottend als Steen, niet
idealiseerend als de laffe Murillo. Hij deed 't in harden ernst.

VLUCHTENDE HERDER. (COLL. JOHNSON, PHILADELPHIA).

Daar was het leven; daar was het volk. Hij hield van dit volk; en hij zag, dat 't niet
edel was, niet bewonderenswaard, niet méér onze bewondering waard dan de burgerij
of de adel. Maar hij zag, dat het in zijn verval meer belangrijk was, in zijn ellende
meer treffend. Hij herkende zich zelf in dat volk. En hij was de eerste die zeide, die
't als een vervloeking uitsprak: zulk een dier-wijf is m e n s c h !
Het was moedig van den grooten en eerlijken Breughel in de dagen van geleerden
schoonheids-zin, in de dagen van modieus klassicisme, zulke waarheden te belijden.
Het was groot, niet te vleien. Maar het blijft tragisch, wanneer de machtigste
kunstenaar van een volk, van een tijd, zich zóó uit moet spreken en in plaats van
vrede, troost en schoonheid te brengen aan de menschen, een vloek uitstoot. Breughel
gaf de ‘beschaving’ een stomp in 't gezicht. Sinds die dagen is onze Europeesche
beschaving zóó geweest, dat de grooten haar telkens hebben gehoond.
Breughel was een opstandige, opstandig in zijn satyrische fantasieën en in zijn
realiteitserkenning. Een opstandig hater was hij. En er is altijd mededoogen, tenslotte,
in den hatenden opstand van een groot en diep karakter: een onerkend mededoogen
wellicht, een mededoogen dat niets zoo vreest als de zinnen-leugen der
sentimentaliteit.
Wie zoo heldhaftig eerlijk is, die zal worden verlost. In dat korte, maar diep
bewogen en representatieve leven van Breughel wordt de tijd als saamgedrongen.
Een jaar vormt een tijdperk. En het schijnt of zulke geesten,
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hoe snel ze ook opgebrand zijn, niet sterven voor zij zich ten volle hebben ontplooid.
Ieder geniaal leven, hoe kort 't ook duurde, zien wij vóór ons als een g e h e e l .
Breughel's groote jaren breken aan. De verwikkeldheden der geestelijke worsteling
lossen zich op. Niet langer beeldt hij de vele, vreemde fantasieën, de boomen die
mensch zijn, de dieren die plant worden, de daemonen der angst, niet langer de chaos
fragmenten en de barsche realiteits-studies. Hij behoudt zijn zwaren, Noordelijken
ernst, zijn mannelijke oprechtheid, zijn levens-moed trots alles; maar Breughel's
vizie vereenvoudigt zich en zijn gemoed heeft zich verdiept. Hij geeft de groote
samenvattingen.
Hij schildert de parabool van den vluchtenden herder, die laf lachend de kudde
prijs geeft aan den wolf: zoo zijn de herders, als 't gevaar dreigt, zegt Breughel....
Maar om dit grootsche beeld van menschelijke kleinheid spreidt zich de droom uit
der natuur, de eindelooze, troostelooze heide, waar enkele berkjes armzalig en als al
te teer uitstaan tegen den deinzenden horizon, in den grauwen wolkenhemel. Hier
niet meer fantaseert hij zich de bergen van Italië, maar hier is heel de sombere
verhevenheid, die hij in de berglandschappen uit te drukken zocht, hier weet hij de
schamele, de onromaneske werkelijkheid van de Brabantsche heide als een verheven
mysterie te zien. Breughel is de eerste Nederlander, die de ziel en de dramatiek der
natuur voelt en uitdrukt. En hoe weinigen zouden dit bereiken met zoo sobere
middelen, met zoo een geringschatting voor het schilderachtig décor. Alleen zij die
heel diep voelen en heel ernstig zijn, kunnen zóó eenvoudig zijn en zóó grootsch.
Hij schildert de jagers en hun honden, zwijgend gaand door de besneeuwde velden.
En wie drukte zoo sober en zoo magistraal de stilte en de plechtigheid uit der
besneeuwde winter-dagen, als de boomen streng en strak silhouetteeren tegen de
blankheid der landen, als de huizen een legendarisch uitzien krijgen, als 't alles zwijgt
en rust, als heel de wereld zoo wonderlijk van eenvoud wordt? En nooit had hij de
majesteit der bergen zoo zielvol vertolkt als nu, nu de herinneringen aan zijn vroolijke
jeugd zich in zijn vroegen ouderdom tot gemoeds-belijdenissen hebben verklaard.
Hij schildert de strenge verbeeldingen van 't boeren-leven, de bruiloften, de feesten.
Zonder uitbundigheid, zonder spot beeldt hij ze. De gasten zitten aan tafel in de ruime
boeren-deel. Knechts dragen stapels eten aan. Er is beweging, vroolijkheid; maar er
is niet de dolle chaos die Jan Steen genoot: een geest van haast Oud-Testamentische
plechtigheid overheerscht deze primitieve wereld. - Of 't is kermis in het dorp. Daar
wordt gevrijd en gevochten. Een oude vagebond blaast ijverig op de doedelzak; de
beenen komen van den grond, de ouden worden jong. Meesleepend weet Breughel
den zwier, het rythme der beweging te geven in die enorme gestalten. En met
ongebroken aandacht bestudeert hij al de onderdeelen, de stillevens en de
psysionomieën en gestes der menschen. En toch hangt over heel deze bonte wereld
een geest van haast fatalistischen ernst. Ons boerenvolk bedrijft zelfs zijn feesten
met zwaarmoedige gewetens-volheid. Maar deze stroeve melankolie, die de
boerenzoon Breughel nooit verloochenen kon, is hier tot een bewust-geestelijke
kracht geworden. De volks-melankolie verhief zich in dit machtig werk tot een
geesteshouding van zwaren en strengen ernst. Breughel's moeizaam veroverd realisme
kreeg er synthetisch vermogen. De ontledende waarneming kon, buiten het fantastische
om, schouwende samenvatting worden. Van uit zijn koele en hooghartige objectiviteit,
wist hier Breughel, in monumentalen vorm, een epos te geven van 't boeren-leven.
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Ostade had dezen ernst niet meer, toen hij idyllisch of grotesk, zijn
boeren-tooneelen schilderde; Steen's daverende humor heeft niet meer dien grooten
stijl. Steen zou
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DE HERDER (HOFMUSEUM TE WEENEN).
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individueeler psychologie geven, boeiend en kostelijk, maar Breughel's kunst reikt
uit boven de anecdote, boven het genre-stuk. Anders was zijn houding tegenover het
leven, en het volk. De 17e eeuwsche boeren-schilders zijn geen van allen zonder
Breughel te denken, maar geen die met zoo eerbiedige aandacht het volksleven
beeldde. Juist Breughel, die hun aller meerdere geweest is als fantast en humorist,
juist Breughel was van allen de ernstigste. Want zijn spot werd gesteund door een
sentiment van sociaal-idealisme, dat eerst in de revolutionaire onrusten van onzen
tijd weer op zou leven. De karikatuur van Daumier, de epiek van Millet en Van Gogh
zijn beide uit Breughel voortgekomen. Overmachtig zou Breughel's invloed zijn op
onze 17e eeuwsche schilders: maar eerst w i j kunnen Breughel's ziel verstaan.

DE KINDERMOORD (MUSEUM WEENEN).

Eerst in het jaar voor zijn dood zou Breughel in zijn Parabool der Blinden de
samenvatting geven van zijn strijdenden en veelzijdigen geest, van heel zijn
menschelijkheid en kunstenaarsschap.
Uit dat zelfde laatste jaar bezitten wij nog een lugubere aanduiding tot de
Blindensymboliek: het vizioen der verongelukten, der havelooze kreupelen. Al wat
hij aan smart doorleden had, om de mislukte realiteit, om het verval der menschheid,
om de schande der armoê, vatte hij samen in dit beeld, dat, hoog boven de
waarneembare realiteit uitrijzend, een hallucinatie van ellende is, een angst-droom.
Uit 't nachtelijk duister doemen ze op, de ellendigen, met hun verminkte ledematen,
met de doffe aanklacht van hun hopeloozen blik. En het zijn niet meer de vagebonden
zelf, die hij beeldt, het is niet meer de armoede: deze gedrochtelijke vormen roepen
een irreëele wereld van ontzetting
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op, deze verongelukten zijn 't fantastisch symbool van de verbijstering als
geestes-staat, zij zijn vizioen geworden.

BOERENDANS (MUSEUM WEENEN).

Van uit het groteske en fantastische, is Breughel, door het realisme heen, gekomen
tot het groot-verbeeldingsvolle; en de apotheose dezer symbolisch gestemde
verbeeldings-kunst gaf hij in dat geweldige: de Blinden.
Daar is het rustige, Vlaamsche land, dat Breughel lief had. De weg kronkelt langs
een vliet. Boerenhuizen liggen stil en groot tusschen de zware zomerboomen. In 't
verschiet punt de vertrouwde kerktoren naar omhoog. Het vee graast. - Maar midden
door die wereld der vreedzaamheid, in een schuins neerzinkende streep, die de
horizontale en vertikale lijnen der evenwichtige compositie grillig verscheurt, schrijdt
de processie der blinden, dwars over den weg. Zij gaan, de rampzalige, gedrochtelijke
blinden, zij loopen achter elkander aan. Zij geleiden elkander met den staf, houden
elkander vast bij den schouder. En de voorste tuimelt achter over in de poel en sleept
de anderen mee.
Het is het noodlot, dat hier werd uitgedrukt. Het Noodlot drukt zich uit in hun
tragen, moeden gang naar de donkere diepte, in hun doelloos opgeheven gezichten,
in hun angstig, weifelend voor-gevoel, in de rampzalige hunkering van hun
hulpeloozen, starenden blik, in hun gansche godverlatenheid.
Een diepe en donkere wanhoop spreekt uit deze verbeelding, waarin Breughel's
groteske fantasie, zijn streng realisme, zijn weidsch natuur-gevoel, waarin heel zijn
hooghartige, twijfelende, spotzieke, ethischwijsgeerig gestemde geest voor 't eerst
en voor 't laatst een monumentale samenvatting vond. Zij is een noodroep, een klacht,
in 't oneindige, een vraag zonder antwoord. Het is de groote en tragische schepping
zijner eeuw. Het is de tragische ontgoocheling
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van 't Renaissancistische ideaal: vrije, eigenmachtige menschheid.
Wij willen een kunstwerk niet te allegorisch interpreteeren, hoewel deze schepping
zeker meer geven wil dan een bijzonder ‘geval’, een anecdote, hoewel zij symbool
is. Men heeft bij dit werk, ontstaan in 't eerste jaar van den tachtigjarigen oorlog, een
profetie willen zien van Vlaanderen's ondergang. Het is altijd gevaarlijk het kunstwerk
een zoo concrete beteekenis toe te schrijven. Kunst is méér, geeft méér, dan in
begrippen kan worden vastgesteld of met feiten aangeduid. Maar dit mogen we weten;
dat de man, die een werk als deze Blinden schiep, het leven gevoeld heeft als een
tasten in onzekerheden, als een richtingloos dwalen, als een blind noodlot. De tijd
der groote religieuze overtuigingen was voorbij; de tijd van levens-enthousiasme
was voorbij. Verdeeldheid heerschte. De volks-beweging bracht volks-anarchie. En
waar orde heerschte, daar was 't de bloedige orde der tyrannie. Waarheen drong,
waarheen stortte zich de verlangende menschheid? Waar bleef de vrijheid? Waar
was de leider, die de blinden richten kon? Een wanhoops-klacht moest Breughel's
laatste woord zijn.
‘Omdat de Werelt is soo ongetru, daerom gha ic in den ru,’ had Breughel, drie
jaar vroeger, geschreven onder 't beeld van den ouden hermiet in zijn zwarte pij,
wien een schelm nog de geldtasch ontrooft. En 't is niet slechts ‘de werelt’, het is de
C h r i s t e n - w ereld, welke gepersonifieerd wordt door den lachenden bedrieger,
omsloten in een, met 't kerkelijk kruis bekroonde aardbol. Men heeft deze sombere
wandelaar, deze ontgoochelde, die nog een bedrogene bovendien blijkt, ‘de
misanthroop’ genoemd. Is hij niet veel eer de mensch, die rouw draagt om 't verval
der zedelijke wereld, de aanklager, maar de b e r u s t e n d e aanklager, de idealist die
de smart der mislukking aanvaardt, zooals men een noodlot aanvaardt. Smartelijke
noodlots-aanvaarding was de eindelijke wijsheid van Breughel, den pessimist, die
in zijn hart niet ophield een idealist te zijn. En zulk een berusting moest, bij zulk een
mensch, de vertwijfeling reeds inhouden.
Zijn leven, hoe kort ook, was rijk geweest aan inhoud. Hij had de vreugde ervaren
van levens-jeugd, de spot van 't ontwakend bewustzijn, de verschrikking van
ongebonden levenskracht, het hatend verzet tegen genotzucht en ontucht, de liefde
voor een ideaal, den mannelijken eerbied voor objectieve levens-werkelijkheid: zijn
laatste woord moest een woord van wanhoop zijn. De man, die de Doods-triomf en
de Anarchie geschilderd had, die naar levens-erkenning en orde hunkerde, vond....
vertwijfeling.
Toen hij stierf was hij 41 jaar oud.
Wat werkte zijn voorbeeld uit? In Vlaanderen, na een halve eeuw van strijd, de
luidruchtig triomfeerende zinnenvreugd van Jordaens, de speelsche satyre van Teniers.
Dieper zou zijn invloed zijn in Holland. Boven allen hem verwant: Brouwer, de
sombere vizioenair der zonde, de somberst gestemde kunstenaar van zijn tijd
misschien, zeker ook een der grootsten, grooter in zijn ellende dan Hals in zijn
uitgelatenheid. Eerst Rembrandt zou het verlossend woord uitspreken der berusting
die geen vertwijfeling meer behoefde te zijn, geen noodlots-verschrikking. Rembrandt
zou de wijsheid der ontgoocheling belijden na de triomf der Renaissance, de milde
en diepe wijsheid der zelf-bezinning.
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Zakelijk gezien, is Breughel's invloed gering gebleven. Zijn zoon volgde slaafs
hem na, maar volgelingen, in den scheppenden zin, had hij nauwelijks. En toch zou
ik Breugel's invloed onbepaalbaar groot willen noemen.
Want Breughel is de hoeksteen gebleven der Noordelijke kunst. Hij, de antithese
der Italiaansche Renaissance, de schatbewaarder van het Gothisch levens-gevoel,
heeft kunst begrepen niet als vormen-schoonheid of zinnen-weelde, maar als
geestelijke belijdenis, als levens-expressie. Kunst was
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hem niet een zaak van aesthetische genieting maar van menschelijkheid. Alle kunst
streeft naar den schoonheidsdroom, naar de poëzie, die ook den uiterlijken vorm
veredelt; maar telkens, als deze verzoenende schoonheid aan waarachtigheid in gaat
boeten, keert de Noordelijke mensch terug tot Breughel's oprechtheid en
menschelijkheid. In ons allen verschuilt zich een Breughel. En in onze jongste
kunstenaars leeft de oude Breughel vaak strijdend weer op!

PIETER BREUGHEL. LUILEKEKRLAND

(1567). COLLECTIE R. VON KAUFMANN, BERLIJN.

De kunst der menschelijkheid, een humanistisch gestemde kunst: hoe zijn wij
steeds gereed d i e te erkennen! De groote Vlaming zelf heeft ons gewaarschuwd,
hoe haar n i e t te naderen, de kunst. Het is in die teekening, waar hij zich zelf
uitbeeldde: de door 't leven gehavende mensch, ruig, grimmig, maar van een
prachtigen levens-ernst en levenstrouw; een màn! En achter den kunstnaar, die, de
kwast in zijn knuist, werkt, schept, zich inspant, rijst het fantoom der glimlachende
pedanterie, mummie-achtig, glurend door zijn brille-glazen, betweterig en ijdel: de
‘aestheet’, de ‘kenner’, de man die weet hoe 't hoort, die van de wetten der schoonheid
femelt, de kritikus die zich amuseert....
Om Breughel's kunst te begrijpen, moeten wij zijn h a r t verstaan.
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AFB.

4. DESIDERIO DA SETTIGNANO 1428-1464. VICTORIA EN ALBERT-MUSEUM TE LONDEN.
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Maria en haar kind
door Ferrand Hudig
Toen eindelijk in het jaar 842 het verbod, om van God en de heiligen afbeeldsels te
maken, voor goed was opgeheven, kwamen uit verborgen hoeken der kloosters de
met zorg en liefde bewaarde ikonen overal weer te voorschijn en tusschen de
verschillende gemeenten ontstond niet weinig twist over de authenticiteit der
portretten, want, hoewel gedeeltelijk reeds uit vóórchristelijken tijd dateerend, als
portretten werden al deze voorstellingen beschouwd. De eenig mogelijke oplossing
van het geschil was een wederzijdsche toenadering en deze schijnt daarin gevonden
te zijn, dat bij het reproduceeren der oude stukken de vormen en gelaatstrekken
zooveel mogelijk aan elkaar gelijk werden gemaakt. Groote moeilijkheden bracht
dit niet mede, want het realisme was in dezen tijd zeer beperkt en zelfs sprekende
portretten weken van den vasten kanon maar weinig af. Bovendien bracht de ritus
mede, dat bepaalde Heiligen steeds in dezelfde houdingen vereerd werden, zoodat
er bij kleine uiterlijke verschillen toch eenvormigheid in de afbeeldingen bestond.
De beeltenis der Moeder Gods, die volgens de overlevering op het eigenhandig
schilderwerk van den evangelist Lucas terugging, was vooral in twee vormen
verspreid. De oudste was die, waarbij Maria aan het Christuskind de borst geeft. In
Hellenistischen tijd werd Isis op deze wijze met den kleinen Horos vereerd en dat
juist deze voor symboliek zoo gunstige vorm bij de christengemeenten gemakkelijk
ingang vond, is wel niet verwonderlijk. Een weinig later, maar toch al vóór de derde
eeuw, ontstond de andere voorstelling. Maria, op een troon gezeten, houdt den kleinen
Jezus recht voor zich op den schoot. Deze strekt met zegenend gebaar zijn armpje
uit, oorspronkelijk wel naar de Wijzen uit het Oosten, die voor hem knielden. Uit
deze groep schijnen de hoofdpersonen afgezonderd te zijn en de zegening van het
Christuskind geldt nu iederen toeschouwer. ‘Troon des Konings’ wordt Maria in een
vroege hymne genoemd, ongetwijfeld moet men daarbij aan deze voorstelling denken.
De Byzantijnsche leer was wars van ieder realisme en pas nadat in 1054 de scheiding
tusschen de Grieksche en Romeinsche kerk was beslist, ontwikkelden zich in Italië
vrijere vormen. Dan blijft Jezus niet langer de jonge God, tronend op den schoot der
Koningin van het Hemelrijk. Tusschen moeder en zoon ontstaat een inniger
verhouding en met liefkoozend gebaar wendt het Christuskind zich tot Maria, die
hem streelend met beide handen omvat.
Een dergelijke iconografische ontwikkeling gaat echter niet sprongsgewijze en
schrede voor schrede kan men door de eeuwen heen de schuchtere pogingen tot
wijziging der houdingen vervolgen. Eerder dan bij de beeldende kunsten openbaren
de nieuwe ideeën zich in de poëzie. Bij het kerkelijk beeld moesten de gevoelens der
menigte gerespecteerd worden en de kunstenaar was aan de gangbare opvatting
gebonden. De iconographisch vastgelegde voorstelling was door haar inhoud heilig
en voor de strenge wetten der godsdienstige traditie moest iedere persoonlijke ingeving
wijken. Zulke belemmeringen kende de dichtkunst niet. Wel heerschten ook hier
overlevering en conventie, maar heilig waren deze niet en aan den enkeling, die de
kracht en den durf had, om deze banden te breken, waren geen perken gesteld. Bij
de late ontwikkeling der Italiaansche dichtkunst lieten echter ook op dit gebied
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hervormers lang op zich wachten. Maar ten slotte breekt toch de nieuwe lente aan
en wonderbaarlijk

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

378
is de kracht, waarmee de eerste realist in Italië losbarst in hartstochtelijke
ontboezemingen.
Maria wat deedt gij,
Als gij hem zaagt?
Hoe stierft ge niet
Door liefde verstikt?
Hoe werdt ge niet verteerd,
Als gij hem aanschouwde,
Als God u in de oogen zag
In dit vleesch gehuld?
Als hij van u dronk,
Hoe liefkoosde gij hem?
Welk een uitbundigheid bezielde u,
Als hij door u gezoogd werd?
Als gij hem zoogde
En hem vertroetelde?
Hoe werdt ge niet verteerd
In zooveel liefde ontbrand?

AFB.

1. MOZAIK OF HET EILAND TORCELLO, XIIE EEUW.

Zoo dichte Jacopone da Todi in de dertiende eeuw. Neen, voor deze onstuimige
werkelijkheidszin moet zelf de diepbezielde schildering van den grooten Giotto
wijken. Wel is ook hij realist, maar hoe schroomvallig zijn zijn wijzigingen van de
oude traditie, vergeleken bij de frissche ongebondenheid van den dichter. Gaat echter
Giotto wel van de zelfde premissen uit als Jacopone?
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De dichter tracht boven alles populair te zijn. Met geweld rukt hij de goddelijke
wezens van hun hoogen troon, om vertrouwelijkheid met hen te wekken zelfs bij den
geringsten sterveling.
Wij zien het mooie kindje
Spartelen in het hooi,
En zijn bloote armpjes
Strekken naar haar borst
En zij dekt het toe,
Zoo goed zij kan,
En legt de borst
In zijn mondje.
Iedere moeder zou zoo beschreven kunnen worden en de goddelijke verhevenheid
heeft voor eenvoudig menschelijk gevoel plaats gemaakt. Bij Giotto behoudt Maria
haar koninklijke waardigheid. Wel heeft hij een open oog voor de natuur en schildert
hij b.v. de vlucht naar Egypte, dan treft het, hoe niet alleen iedere figuur maar zelfs
de ezel de handeling doorleeft. Juist daarin ligt het groote nieuwe van dezen tijd.
Bezieling wordt gezocht inplaats van uiterlijke indrukwekkendheid. Ieder doet dit
op zijn manier, maar overal komt het tot uiting. Guido Cavalcanti had het oude
provençaalsche minnelied van zijn verstarden conventioneelen vorm ontdaan. Zijn
geliefde is geen koude abstractie meer, tot wie hij rhetorische verklaringen richt als
tot een marmeren beeld. Eenvoudigweg
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beschrijft hij de natuur. Met zijn herderinnetjes wandelen wij keuvelend door een
liefelijk landschap. Zoo krijgt ook bij Giotto ieder wezen eigen leven, maar evenals
Dante ziet hij de verhoudingen van een verheven standpunt. Ongetwijfeld vindt een
toenadering plaats, want zijn bezieling treft zoowel den sterveling als de Godheid in
menschelijke gedaante, maar de gemeenzaamheid van Jacopone moet zoowel Dante
als Giotto plat voorgekomen zijn. Zijn Christus op Maria's schoot heeft een geestelijk
overwicht, waartegen zelfs de engelen bedeesd opzien. Vinden wij zooals bij Cavallini
(afb. 2) vertrouwelijkheid tusschen moeder en kind, dan is dit de intieme verhouding
van twee geestelijk boven het gemeen verheven wezens en wel verre van een
alledaagsche, zij het dan ook vurige, moederliefde. Behalve het onderscheid in vrijheid
van dichter en beeldenden kunstenaar, bestaat er, bij het eerste opkomen van het
realisme, dus ook een verschil in opvatting omtrent de plaats, die de mensch tegenover
God zal innemen. Jacopone's democratische wijze van uitbeelding was aesthetisch
niet boven die van zijn tijdgenooten verheven, maar meer dan door eenig ander werd
door hem de richting aangewezen, die de komende geslachten zouden volgen.

AFB.

2. PIETRO CAVALLINI, OMSTREEKS 1300. ALTE PINAKOTHEK, MUNCHEN.

In de veertiende eeuw zinkt het goddelijk ideaal. Petrarca wankelt voortdurend
tusschen zijn aardsche en zijn hemelsche liefde en als hem de vraag gesteld wordt,
welke van beide hij verkiest, bidt hij om uitstel. Ook de beeldende kunst lijdt aan
wankelmoedigheid en het gevolg is, dat aan voorstellingen uit dezen tijd de
overtuiging ontbreekt. De Madonna's van Memmi, Martini, Lorenzetti zijn broos,
oneenvoudig en soms zelfs sentimenteel. Bij Giovanni Pisano moeten onstuimigheid
der beweging en zwier der houding goed maken wat aan innerlijke kracht ontbreekt.
Er is een streven naar verfijning, dat zich uit in vloeiende lijnen, sierlijke houdingen
een uiterlijke bevalligheid. Daarnaast heerscht onrust, die tot beweging leidt en
schittering van kleuren.
Maar twijfel is zelfstandigheid in wording en bij het aanbreken der vijftiende eeuw
treden plotseling een rij krachtige figuren naar voren, die zelfbewust het nieuwe
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leven openbaren, dat door dit zoeken is gewonnen. Voor al het onstandvastig drijven
is stellige zekerheid in de plaats gekomen. Met Quercia, Masaccio en Donatello
treedt de kunst op een nieuw plan. De richting is gekozen en.... Jacopone heeft
gezegevierd. Gedachten moeten voor de zinnen wijken. De werkelijkheid verdringt
het geestelijk visioen. Slechts in den lijfelijken tastbaren mensch zal God verheerlijkt
worden.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

380
Ik wil hierop de vertaling van een Marialoflied laten volgen, dat ongeveer in dezen
tijd ontstaan moet zijn. De dichter is nog niet met zekerheid te noemen, maar dat het
in de vorige eeuw aan den minstens honderd jaar vroeger levenden Jacopone werd
toegeschreven is wel teekenend.

Maria-lof.
Zeg toch, zoete Maria, met hoe groot verlangen
Hebt ge uw zoon aanschouwd, Christus, mijn God?
Toen ge hem gebaard hadt zonder smart,
Ik denk, het eerst, wat ge toen deedt,
Was hem aanbidden, gij vol genade.
Dan, op het hooi in de kribbe gelegd,
Hebt gij hem in schamele doeken gewonden,
Verwonderd en in verrukking, vermoed ik.
Met welk een vreugde, welk behagen
Hebt gij hem in uw armen genomen!
Och zeg mij, Maria, want ik mag die kleine
Gunst toch wel vragen,
Hebt gij hem toen op zijn mondje gekust?
Ja, dat denk ik, en ge zeide: ‘Mijn kind!’
Als ge hem ‘zoon’ en als ge hem ‘vader’ en ‘heer’
En als ge hem ‘God’ en ‘Jezus’ noemde;
Ja hoe vol zaligheid was uw hart,
Als ge hem op schoot hieldt en zoogde!
Och, hoeveel teedere liefkoozingen
Hadt ge voor uw zoete kind!
Ik geloof, dat ge wel eens getreuzeld hebt,
Als ge 's morgens Jezus aankleedde,
Omdat het zoo heerlijk was hem aan te raken.
Hoe zwaar was dan het scheiden van hem;
Ik begrijp niet, dat ge daarbij niet bezwijmde
En dat u het hart niet ontzonk.
Als hij soms overdag eens wat sliep,
En gij wilde het paradijs weer wekken,
Dan liept ge heel zacht, dat hij u niet hoorde,
Ge legde uw hoofd naast zijn heilig gezichtje,
En zeide met een moederlijken glimlach,
‘Slaap nu niet meer, het zou je kwaad doen’.
O, hoe dikwijls, als hij bij de kinderen was,
Hebt ge haastig Jezus geroepen,
Bij u zelve zeggend: ‘jij speelt nu wel,
Maar dat is voor mij niet voldoende.’
Dan hebt ge hem met zooveel vreugde omhelsd,
Dat geen andere ooit zulk een liefde gevoelde.
Niets zeide ik nog, 't was maar domme praat,
Hoe zou het uw vreugde raken?
Maar één gedachte komt op uit mijn hart,
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Naar mij dunkt, over de allergrootste van uw vreugden.
Onbegrijpelijk is het mij, dat bij zooveel geluk
Uw hart niet is gebarsten en gesprongen.
Toen gij u ‘Moeder’ hoorde noemen,
Hoe zijt ge toen niet van weelde gestorven?
Laaide er toen niet een liefde in u op,
Die U deed springen van blijdschap?
Ja, wel was uw kracht buitenmate groot,
Dat uw leven toen geen einde heeft genomen.
En des hoogsten eeuwigen Vaders zoon,
En de Heer noemde met vrome liefde
Zijn needrige dienstmaagd: ‘Moeder.’
Mijn hart loopt over, als ik er aan denk.
Al wie wil voelen een zoete vonk
Van die liefde, waar ik steeds naar verlangde,
Hij stelle op den goeden Jezus al zijn verlangen.

Dit is het leven, dat alle middeleeuwsche askese van zich af geworpen heeft. Maria
is de liefderijke moeder, die met menschelijke blijdschap haar goddelijk kind
vertroetelt. Zoo kennen wij haar ook uit Nederlandsche zestiende eeuwsche liedjes:
Heer Jezus lach int cribbekijn
Men sach sijn naecte ribbekijn
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Sijn decsel was seer dinne.
Van couden so weende dat kindekijn,
Doe sprac Maria, die moeder sijn,
Nu swighet, mijn lieve minne!

AFB.

3. DONATELLO 1386-1466. NED. MUSEUM VAN GESCHIEDENIS EN KUNST.

Of uit het bekende Kerstliedje:
Si sette dat kind op haren schoot,
Si cussedet voor sijn mondeken root,
Het was so soet.
Susa ninna, susa noe,
Jezus minne sprac Marien toe.

Dit is de gedachtensfeer, waaruit de innige houding van Moeder en Kind is te
verklaren in Donatello's heerlijk bijtelwerk (afb. 3). Groote menschelijke liefde, die
alleen door haar zuivere innigheid verheven is. Geen kronen meer. geen edelgesteente,
ja zelfs de bovenaardsche engelen zijn verdwenen. De Keizerlijke majesteit (afb. 1),
wier afstand de menigte in aanbiddende onderdanigheid moest gevoelen, is opgeheven.
Hier is alleen nog de verheerlijkte moederliefde zonder eenige uiterlijke praal.
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Toch ligt er een groote afstand tusschen Jacopone's grove, dikwijls bijna platte
gemeenzaamheid en de eerbiedige teederheid, waarmee de dichter van het loflied de
Moeder Gods beschouwt. Duidelijker nog, dan bij Donatello, spreekt dit uit de kleine
groep vol jubelende gelukzaligheid van Desiderio da Settignano (afb. 4). Verfijning
en veredeling had de nieuwe veertiende eeuwsche beschaving gebracht. Wat honderd
jaren vroeger nog slechts een enkeling als Dante kon bereiken, werd nu gemeen goed
van elken kunstenaar. Voornaamheid en eenvoud, eerbied en vertrouwelijkheid sloten
elkaar niet langer uit. Er is een natuurlijke adel in het werk der vijftiende eeuwers in
Italië, die, tezamen met bewust beheerschen van den vorm, het verheven karakter
van hun kunst bepaalt.
1 Oct. 1919.
Wellicht schijnt, bij een terugblik op de geschetste ontwikkeling van de afbeelding
van Maria en haar Kind, de verandering in deze vierhonderd jaar te groot. De afstand
tusschen de glorierijke majesteit der Byzantijnsche mosaïken en de welwillende
teederheid der voorstellingen uit de vijftiende eeuw zou uit den tijdgeest alleen ook
niet te verklaren zijn. Maar zooals in de Italiaansche litteratuur ridderroman en
minnedicht als vreemde stof werden ingevoerd, waarvoor pas na een ontwikkeling
van eeuwen de zuiver Italiaansche vorm gevonden werd, zoo was ook de
Mariabeeltenis als vreemdelinge gekomen en vierhonderd jaren van moeizame
ontwikkeling waren noodig, om haar volkomen met het eigen gevoel der Italianen
in overeenstemming te brengen.
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JAPANSCHE NETSUKÉ'S VAN HOUT EN IVOOR EN IN HET MIDDEN BEELDJE VAN J. RÄEDEKER
(EBBENHOUT).

Kleine plastiek, door Cornelis Veth.
De beeldhouwkunst in haar meer aanbitieuzen vorm, zooals ze zich in het standbeeld,
de architectonische decoratie of compositie uitspreekt, heeft zelfs in den bloeitijd
onzer kunsten hier nooit met die van het schilderij op één hoogte gestaan. Onze 16e
tot 18e eeuwsche beeldhouwers hebben mooie dingen gemaakt, die er alle recht op
hebben beschermd te worden tegen de schennende hand van den slooper, maar ze
hebben geen eigen nationalen stijl binnen de Renaissance-cultuur geschapen zooals
de Italianen, de Franschen, en op het laatst de Duitschers.

CHINEESCH GRAFBEELD,

4-7E EEUW (STEEN).

Van het overgroote deel der 19e eeuwsche beeldhouwkunst in ons land is het 't
beste maar niet te spreken. Het is erg genoeg dat in bijna al onze steden het een of
ander plein een steenen of bronzen herinnering bewaart aan den geestdriftloozen,
half klassicistischen, half romantischen poppenstijl, die als ruimte-kunst volkomen
faalt, als portretkunst verveelt, die, banaal en saai, grauw en lusteloos, in niets haar
ontstaan uit karakterloos officieel, dor-plichtmatig gedoe verloochent. België, zelf
rijk aan goede beeldhouwers, stond ons tot dit doel eenige van haar meest
hol-academische lieden van het ambacht af, voor de rest zorgden we zelf. Het gaat
natuurlijk niet aan, al deze onmonumentale monumenten over één kam te scheren,
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maar de wijze waarop onze groote mannen; Rembrandt en Vondel, Erasmus en de
Groot werden geëerd, was niet
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geschikt om voor dergelijke stedenversiering en zulk een geschiedenis-illustratie
geestdrift te wekken.
De enkele malen, dat in de laatste jaren - nu zeer stellig van een beter
beeldhouwkunst ten onzent gesproken kan worden - zulk een standbeeld is verrezen,
was het resultaat geen openbaring.

BALINEESCH BEELD (GEPOLYCHROMEERD HOUT).

De architectonische beeldhouwkunst, die, wanneer haar hulp ingeroepen wordt,
onder gunstiger condities ontstaat: althans de neutraliseerende werking van heterogene
jury's niet behoeft te ondergaan, kan op meer successen wijzen. De beelden van Zijl
aan de Beurs, te Amsterdam, die van Mendes da Costa aan de beide
verzekeringsgebouwen op hetzelfde Damrak, die van Van den Eijnde en Hildo Krop
aan het Scheepvaarthuis zijn alle - om nadere vergelijking op het oogenblik daar te
laten - zeer belangrijk en kondigen elk op eigen wijze, dan toch gelukkig den
eindelijken val van het academisme aan. Het academisme in de Hollandsche
beeldhouwkunst was nog iets anders dan een doode traditie; het was op een onzalig
oogenblik tot schijnleven gewekt door impressionisme, het was schilderachtig
geworden barok en tuitelig, ofschoon somtijds met talent beoefend en daarom alleen
reeds belangwekkend, kon het zich geen plaats meer veroveren in het leven.
Bij een schilderij of prent, die wij aan den muur hangen, dulden wij nog (door
gewoonte misschien vooral) de volkomen losheid van elk verband met de omgeving,
wij laten toe dat ze onze aandacht absorbeeren. Bij de beeldhouwkunst, groot en
klein, willen we dat niet. Ons oog eischt dat een groot beeld of monument een ruimte
verrijkt en beheerscht, zonder haar te verbreken. Een ding van kleine plastiek moet,
buiten de voorstelling om, iets zijn dat door den vorm behaagt of boeit. Alleen groote,
globale vormen kunnen buiten het onderwerp om, behagen en boeien. Daarom is de
groote plastiek vanzelf, de kleine niet minder, aangewezen op groote lijnen,
elementaire vormen.
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Het groote, het elementaire is hier het ongezochte. Men denke aan de verschillende
Oostersche landen en hun plastiek. Die plastiek raakt datgene wat wij kunstnijverheid
noemen, het beeld gaat over in het gebruiksvoorwerp, het voorwerp in het beeld. De
Japansche netsuke's zijn knoopen: ze hebben geen uitsteeksels, geen hoekigheden
of diepe naden, men neemt ze in de hand, betast ze als iets levends, bijna als iets dat
meegeeft. Andere beeldjes zijn water-
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bakjes of druppelaars, of ze zijn handvatsels van messen of krissen. De hoofdvorm,
waarvan slechts luttel wordt afgeweken, is altijd eenvoudig: een ovaal, een bal, een
kegel, een kubus. Niet dat wij allereerst aan die eigenschap denken, ze spreekt voor
hem die veel dergelijke kleine plastiek gezien heeft, van zelf. Er is een
evenwichtigheid in dit werk, die nooit verloochend wordt, een evenwichtigheid, die
zich niet alleen manifesteert in het eigenaardig feit dat al deze voorwerpen hoe klein
ook van voet, kunnen staan, meer in den geest dan den vorm. Verfijnd handwerk,
waarvan de uiterst zorgvuldige bewerking nooit in peuterigheid overslaat, is de
Oostersche kleine plastiek, Perzisch of Balineesch, Japansch of Chineesch, groot in
kleine dimensies. Waar de constructie, de conceptie groot is, kan de uitdrukking niet
nalaten dit te zijn. Het drukke, het onrustige, het tweeslachtige is uitgesloten. De
uiterste gevoeligheid van bewerking dient slechts om den eenvoudigen, grooten
indruk te ondersteunen. Het groteske is hier nooit barok, het fantastische nooit
ingewikkeld. De vorm schijnt uit de materie zelve gegroeid, hij schijnt een
natuurvorm.

CHINEESCH IVOREN BEELDJE.

Een van de meest typische kenmerken dezer heerlijke kunst is dat wij niet de
voorstelling op zich zelf het eerst waardeeren. Hoe mooi en karakteristiek en geestig
het godje of mannetje, de hond, het paard, de vogel zijn, wij voelen allereerst in het
beeldje het prachtig, boeiend gevormd stuk materie: porcelein, hout, ivoor. Wij voelen
de piëteit van den bewerker, de piëteit voor de stof, waaruit hij schiep. Hetzelfde zou
niet bereikt kunnen zijn, met ruwer, grover stof; zoomin als het gemaakt zou kunnen
zijn in korten tijd. Een aristocratische kunst in den besten zin is het, waarvoor geen
grondstof te edel, geen zorg te innig, geen tijd te lang kon zijn. Een anecdote illusteert
den aard van dit werk kostelijk. Een Europeaan vond een Oosterling bezig aan het
snijden van een beeldje, dat hem zoo goed als af scheen en dat hij zeer bewonderde.
‘Dat kun je mij morgen verkoopen,’ zei hij. ‘Kom over een jaar maar eens terug,’
zoo antwoordde de kunstenaar.
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Het is hier niet de plaats om een overzicht te geven van de kleine beeldhouwkunst
(of laat ons, daar het houwen er slechts zelden bij te pas kwam, zeggen kleine plastiek
of boetseerkunst) in de Europeesche landen - Van de Tanagra-statuetten af over de
uit hout gesneden Duitsche en Vlaamsche Gothische beelden en reliefs, devoot of
grotesk, en de bronzen figuurtjes van Jacques de Gérines in het Rijksmuseum te
Amsterdam, zijn die kunstvoortbrengselen, dunkt me, geheel één met die der groote
beeldhouwkunst in dezelfde perioden. Op kleiner schaal hebben zij dezelfde
eigenschappen als deze, en vervullen eenigszins dezelfde taak; zij zijn bestemd ter
versiering van graftempels of altaarkasten, van nissen in allerlei gebouwen; van
banken en hekken enz. Er is hier ook moeilijk een grens te trekken waar de groote
beeldhouwkunst ophoudt en de kleine begint.
Er is in het midden der 19e eeuw een kleine plastiek, die door de kunsthistorie
vergeten pleegt te worden, maar die om haar prachtige karakteristiek en haar soberheid
van lijn verdient met groote kunst vergeleken te worden. Ik bedoel de verrukkelijke
statuetten, door J.P. Dantan, van schrijvers en musici. Ze zijn niet allen even mooi,
maar vele zijn meesterlijk. Daaronder behoort vooral het beeldje, dat Paganini
vioolspelend
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voorstelt; het heeft een bijna demonische intensiteit, de figuur, met den omhoog
gewrongen heup van het staande been, met de nerveuse klauwen, de strenge ruglijn,
is aan alle kanten groot, eenvoudig en vol karakter. Maar ook de enkele kop van
Berlioz, de stok van Balzac, zijn op grootsche wijze grotesk.

DELFTSCH AARDEWERK. COLL. LOUDON.

OUD ENGELSCH AARDEWERK

(18E EEUW) BIERKANNEN.

Niet vergeten mag hier worden, dat ook in het Meissner, het Höchst, het Delftsch,
het Fransch en Engelsch aardewerk uit de 18e eeuw mooie dingen te vinden zijn;
echter hebben de dikwijls zeer bekoorlijke figuren uit dien tijd minder met plastiek
te maken dan bv. Chineesch porselein, omdat de vormen vaak traditioneel zijn, en
de glazuurbewerking hoofdzaak, en bovendien is het vaak niet uit te maken in hoever
ze origineel zijn en niet b.v. toepassingen van schilderij of prent. Ook is dit werk
klein, niet slechts door het formaat, maar naar den geest; grappig, lievig, curieus.
Gebruiksvoorwerpen als bv. de Engelsche bierkannen, zijn dikwijls het grootst
gehouden.
Het verheugende van de opkomst eener kleine plastiek in ons land is vooreerst daarin
gelegen, dat de groote beeldhouwkunst nu eenmaal eenigszins in het gedrang is
geraakt, en ten tweede dat zij allengs een plaats kan innemen, waar nu een verfoeilijke
bazaar-wankunst heerscht. Hoe meer goede beeldhouwers zich toe gaan leggen op
het boetseeren van beelden, voor het interieur geschikt, of het bewerken van een
materie die op zich zelf reeds siert, hoe meer kans er zal zijn dat de malle pompeuze,
leege winkelwaar (waarvan de modellen toch ook oorspronkelijk door ongenoemde
beeldhouwers werden geleverd en eindeloos geëxploi-
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teerd) verdrongen wordt. Want dit is een soort van werk, waaraan behoefte blijkt te
bestaan. Schoorsteenmantel, boekenkast, piano, hall kunnen nog altijd vragen om
een vernieuwing, een aankleeding, en het schijnt onnoodig dat de verburgerlijkte
koppen van Dante, Schiller en Goethe, de getemde Wagner op een rustbank zich in
zooveel verschillende interieurs laten zien, of allerlei onnoozele grappigheidjes,
genre ‘Billicken’, zich in zoovele milieus herhalen. Voor korten tijd bestond er
eigenlijk geen mogelijkheid voor den vermogende met smaak en kunstzin, om, anders
dan door antiquiteiten zijn kamer met kleine plastiek te verlevendigen, indien hij
althans niet de rest van zijn collectie onrecht wilde doen.

MEISSNER BEELDJE

(1774-1815). DAME AAN HET SPINET.

In het eerst was het alleen Mendes da Costa, die in de kleine plastiek nieuw leven
bracht. Daar zijn in de eerste plaats, verwant aan Chineesch porcelein, aan Meissner,
en Delftsch, zijn grèsbeeldjes: sinaasappelvrouwtje, clown, ziek aapje, de doove.
Weinigen weten, welk een geduld en volharding noodig is tot het maken van zulk
gebakken goed, hoe talrijk en ontmoedigend de mislukkingen zijn, die na het afkoelen,
zoo onberekenbaar van werking, uit dien oven komen. Aan resultaten, zooals ze door
Mendes en anderen bereikt zijn, is dus oneindig meer strijd en leed voorafgegaan
dan zich zoo laat vermoeden. Maar zulk een beeldje van gladde, fijne, blanke specie
is dan ook een heerlijk bezit. Het l e e f t m e e r dan brons of gips, is ‘warmer.’
Het ‘sinaasappelvrouwtje’, de ‘clown’, ‘ziek aapje’, ‘de doove’, zijn werken van
realistischen aard. In zekeren zin zou men het sinaasappelen vrouwtje en de doove
verwant kunnen noemen aan sommige typeeringen van het volk uit Jordaan en
Jodenbuurt door Breitner en Izaäc Israëls; zonder komisch te zijn, ontstonden ze uit
dien voorkeur voor het typische het ‘volksthümliche’, ja voor het traditioneel
gemoedelijke, die in ieder kunstenaar moet leven als hij zulke onderwerpen kiest,
hetzij hij ze in impressionnistischen trant geeft, dan wel tot een strakker stijl herleidt.
Het sinaasappelvrouwtje is misschien het gaafste van de beeldjes: het is aan alle
zijden eenvoudig, strak van lijn, het profiel is meesterlijk getrokken in dat slappe
bijna-Azteeken gezicht met de toch felle donkerten, en den puilenden buik. De rug
is een karakteristiek vlotte lijn. Het bekende groepje ‘de doove’ is uiteraard iets meer
anecdotisch; het is een vertelling die misschien in een relief, een fries nog bondiger
kon gedaan zijn. Maar het is een geestig werk. En het ‘zieke aapje’ - hoeveel maal
door gewetenloozen namaak belaagd! - is een prachtig, ontroerend figuurtje. De
‘clown’, iets kleuriger dan de rest, is in zijn globale vormen evenzeer voortreffelijk.
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De bronzen, waarvan de uil en de ineengedoken aap het meest vallen binnen de
grenzen, die ik mij voor dit onderwerp stelde, zijn eveneens vol eigen karakter. Men
zou wellicht de achterzijde van den uil nog wat soberder willen en gewenscht hebben
dat de kunstenaar nog radicaler had afgezien van elke directe wedergave van de
uitstekende en onregelmatige veêren. Maar groot van expressie zijn beide deze dieren.
Er is in dit werk een welkome frischheid
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en afwezigheid van het academische. Het scheen een tijdlang, alsof het een soort van
ketterij was, een werk van plastiek anders dan in dood wit gips te maken, waarbij
dat gips dienst deed als surrogaat van marmer, als om te kennen te geven, dat eigenlijk
toch alleen het marmer een waardige materie was. Beeldhouwwerk, voor zoover op
tentoonstellingen aanwezig, scheen slechts als tentoonstellingswerk gedacht te zijn,
men zag het geen verlevendigende en versierende functie vervullen in het binnenhuis.
Het gekleurde aardewerk - zooals dat wijfje met haar jak met mousjes - de in
verschillende tinten gebronsde uil en die andere figuren met hun warmen gloed
verloochenen de conventioneele aesthetica, die het ‘smettelooze’ marmer, dat bij
imposante proporties inderdaad imposant kan zijn, als een ideaal beschouwt, ook
voor klein goed, ook in de gezelligheid van het interieur.

J.P. DANTAN, PAGANINI.

Het is met de beeldhouwkunst als met elke andere: men zoeke den eenvoud niet
in armoede, de grootheid niet in het leege. De Muze beware ons hier voor de intrede
van de ijzigkille abstractie, voor de onzinnelijke vormlooze en verlammende formule!
De Nederlandsche beeldhouwkunst, die ternauwernood haar lijkwade-wit gipsverband
heeft afgerukt, kan zich niet innig genoeg aan het leven hechten. De fossiele
moderniteiten van een Archipenko enz. mogen haar verre blijven: de Japansche
bronzen en ivoren, de Chineesche porceleinen, zijn vooreerst sober en groot van
vorm genoeg om haar ten voorbeeld te zijn. Een meedoen met de (naar wij hopen)
voorbijgaande neiging tot het abstracte zou haar van den eenen doodslaap in den
anderen doen overgaan. Een zich keeren tot de natuur is haar eenig behoud.
Wil dit zeggen dat het impressionisme, dat zijn bloei in schilderkunst heeft
overleefd, voor de plastiek nog een toekomst heeft? Allerminst! De beeldhouwer
nadert, met zijn vertolking in drie dimensies, toch al op eenigszins gevaarlijke wijze
de natuur. Hij geeft zijn schepping een positieven, een tastbaren vorm, hij maakt iets
dat niet slechts het lichaam weergeeft, doch dat zelf een lichaam is. Ik spreek nu niet
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van het relief, dat veel nader verwant is aan de teekenkunst, maar van het vrijstaand
beeld. Dat vrijstaand beeld is uiteraard nu eenmaal onbewegelijk. Het kan het begin
van een beweging aanduiden. Ik heb een reproductie van Japansche midzou-ire's
voor mij liggen waarop een haasje omkijkt, een pad hipt, een schildpad schuivend
voortstapt, d.w.z. volkomen de illu ie geven van dit te doen, maar niet door
impressionistische aanduiding, veeleer door een synthetische. Maar het doel van het
beeld kan niet vooral zijn een toevallig voorbijgaand aspect der dingen
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weer te geven. Veeleer moet het een samenvatting zijn. En zoo komen we er toe, van
de beeldhouwkunst stijl en nog eens stijl te vragen.
Is nu het cubisme - ik huiver er voor het begrip nader te definieeren, maar ieder
begrijpt wat ik bedoel - is het cubisme voor de plastiek nu de weg, om tot stijl te
geraken? Evenzeer en even weinig dunkt me, als het bollisme, het pyramidisme, of
het parallellogramïsme. Bij een stijlvolle plastiek zijn de hoofdvormen elementair;
alle ingewikkeldheid, alle getourmenteerds doet schade aan de groote lijn, die het
oog vasthoudt en de zinnen boeit. Reeds daarom is het brave namodelleeren van een
houdinkje wat nog te veel beeldhouwers blijven doen, zulk prutswerk; men kan een
aperçu geven in een vlugge schets, maar het voldragen beeld eischt van den maker
dat hij toch in groote lijnen iets verbeeld heeft; dat hij een visioen heeft gehad!

J. MENDES DA COSTA. ‘DE DOOVE’ (HOUT).

Zoo komt het me voor dat Zijl, de knappe beeldhouwer van den Jan Pietersz. Coen
en dergelijken aan de Beurs, in zijn laatste werken van het stijlvolle en groote
teruggaat naar het schetsmatige, het schilderachtige van het visioen naar het aperçu.
Wat hij geeft, kan de schilder met z i j n middelen, rijker, voller geven. Men moge
het levendige, elastische in zijn boetseerkunst waardeeren, men kan zich niet
ontveinzen, dat ze steeds minder kan worden aanvaard als belofte of voorbereiding
tot groot werk. Het is niet, dat men de natuur verstard wil zien, men wil ze vertolkt
zien, niet nagebootst; men wil ze geobserveerd hebben met het oog van den ziener,
niet van den maker van instantanées*).
Naast Mendes da Costa is in de laatste jaren de hem verwante, in sommige
opzichten meer methodische Altorf opgekomen, wiens voortreffelijke wit-porceleinen
papegaai een waardig pendant is van de uilen en apen van den ander. De wijze waarop
dit dier, met den opgeheven kop en al, binnen een vrij regelmatigen driehoek te
*) Zijl's Jan de Witt-kop voor het ss. van dien naam van de Maatschappij ‘Nederland’ is echter
juist weer prachtig in zijn groote lijnen.
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omvatten is, de rijke regelmaat waarmee zijn kuif, vleugels en borstveeren omtrokken
en geschikt zijn, geeft aan het geheele figuur een mooie, toch levensvolle rust. Altorf
is, waar hij zijn strengheid van starheid weet vrij te houden zeker een van onze beste,
stijlvolste beeldhouwers. Evenals Mendes, en ook al weer evenals alle makers van
treffende kleine
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plastiek, heeft hij in zijn vormgeving zekere geestigheid, een vernuft dat juist bij de
bondige en globale vormgeving niet gemist kan worden. Een goede stijl is nooit
alleen de intelligente vertolking van de realiteit, ze is altijd uit de verbeelding.

HILDO KROP. EGELTJE (PALMHOUT).

Dit geestige, dat in Japanner en Balinees, in Chinees en 18e eeuwschen Europeaan
en in een Dantan is op te merken, heeft niets te maken met grappenmakerij. Daarvoor
dunkt me, heeft de beeldhouwer van klein werk zich te wachten, dat hij een
aardigheidje, een mopje sterotypeert. Dit gevaar schijnt mij niet uitgesloten bij het
overigens prettig en veelbelovend werk van Chris Achterberg, zooals aan den anderen
kant, Theo van Reijn in zijn boomstam-achtige figuren wat te opzettelijk wordt. Het
stijlvolgeestige wordt bereikt door een dadelijk, levend en ongezocht verband tusschen
materiaal en onderwerp, tusschen model en modelé. Wij hebben - het is met genoegen
dat men het constateert - weer beeldsnijders, die de houtsoort, welke zij bewerken,
als een levende materie dwingen en tegelijk sparen, ze weten te vormen en er tegelijk
door worden geleid. Het egeltje van Hildo Krop, de vogeltjes van Klinkenberg, de
figuurtjes van Raedeker, de muis en de schildpad van Jordens en vele werken van
Tjipke Visser bewijzen het.
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J.C. ALTORFF. DE DENKER (HOUT).

Maar Tjipke Visser is zichzelf in zijn werk wat ongelijk. Hij is soms wat klein
pittoresk in de vormgeving, en vooral, hij is vaak wat sentimenteel. Zijn beste dingen,
het ‘Schuitbekreigertje’ (oud heertje met handen om buikje) de krom en scheef
gebogen Volendammer vent, de saterachtige duivel, onlangs op Arti, getuigen van
een merkwaardig talent. Het zou mij te ver voeren, indien ik van allerlei
verdienstelijke beeldhouwers en beeldhouweressen - ik denk aan Böhncke met zijn
levendige vogels, aan Thérèse van Hall en Rachel van Dantzig, aan Vreugde, van
Asten en zooveel anderen - het kleine werk onderwierp aan een in dit geval
noodzakelijkerwijs wat eenzijdige beschouwing. Eenzijdig, want ik heb nu vooral
het oog, niet op de knapheid der plastiek als zoodanig, maar op de schoonheid en
geschiktheid van elk werk als voorwerp van interieurkunst.
En dan is er één kunstenaar, die hier een beschouwing dubbel en dwars waardig
is: Jules Vermeire.
Vermeire is een Belg; ik mag hem dus niet rekenen tot de beeldhouwers wier werk
schoone belofte geeft voor ons eigen, altijd nogal achterlijke plastiek Hij komt uit
een land, waar de modelleerkunst in elk materiaal boven de onze populair is en rijk
aan resultaten. Maar hij werkt reeds eenigen tijd in ons land, wekte bewondering en
navolging -
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en wat hij geeft herinnert zoo sterk aan de edele gewrochten van kunstambacht die
vreemde beschavingen ons ten voorbeeld stelden.

L. ZIJL. SPRINGBOK (HOUT).

Als uit het materiaal, uit stukken materiaal van ongezochten, simpelen vorm
schijnen ze gegroeid, opgeschoten, die gratievolle en als warm levende figuurtjes
van hoorn en hout: die lepels, die sierlijke handvatsels, de vouwbeenen of andere
hoornen voorwerpen die visschen zijn, die de losse elegante bocht behielden van den
natuurlijken hoorn; of die even gebogen uiterst simpele gesluierde vrouwenfiguren;
of dat aapje met de handen, om de enkels, of het vrouwtje met de handen onder het
schort, of het klompen klotsende jongetje in hout. Men vraagt zich af, hoe dit materiaal
zoo bewerkt is kunnen wezen, en te gelijkertijd heeft men het gevoel alsof het in het
geheel niet bewerkt is, maar geworden. Alsof de kunstenaar het deze vormen gaf,
alleen door er lang en intensief naar te kijken, met den wil van zijn visie in zijn blik.
Er is iets in dit werk van die geestes-aristocratie, die we vereeren in Japansche
netsuké's en bronzen, en Perzisch of Chineesch aardewerk, ofschoon misschien de
uitdrukking van het karakter nog niet zoo diep en fijnzinnig is. De hardsteenen
beeldjes die deze kunstenaar maakte, missen weleens die argeloosheid, die hij heeft
als hij een soepeler stof bewerkt en er één mee schijnt te worden, één van wil en van
expressie. Als dit werk een begin is, van hoeveel schoons kan het dan de aankondiging
zijn!
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JULES VERMEIRE. BEELDJES (HOORN).

Tot besluit van dit beknopt en vluchtig overzicht van de kleine plastiek, hier en
elders, zou ik nog een woord willen zeggen over den stijl die mede ontbrak aan onzen
vroegere beeldhouwkunst.
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Laat men ‘stijl’ toch in vredesnaam niet beschouwen als iets extra's, iets aangebrachts,
iets dat gezocht moet worden en naast al het andere, en er als een etiket opgeplakt!
Stijl is niet: rechtlijnigheid; het is niet: ‘abstractie’. Stijl is éénheid van het innerlijke
met het uiterlijke. Er is meer stijl in een grillig en coquet Saksisch beeldje dan in het
werk van sommige modernen, die hun raffinement of zelfs perversiteit willen kleeden
in een gemaakt-simpel hulsel. Laat ons zoeken naar innerlijken eenvoud, naar
evenwicht van bedoelen, en de stijl zal van zelf komen.

RAEDEKER. BEELDJE IN EBBENHOUT.
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De zeilen
door Jan Prins.
Ver over de zonnige heide
stond tot den rustigen rand,
die 't lichte van 't donkere scheidde,
de dag, - stond de morgen in brand, en dralend, en drijvend tegen
het blauw, met elkander mee,
zag men zich de wolken bewegen
als zeilen over de zee.
Wij lagen onder den hemel,
onder den machtigen dom
van wisseling en gewemel,
van eeuwige stilte rondom, wij lagen er, - en wij zagen
naar einders heimlijke ree
het langzaam gaan onzer dagen, als zeilen over de zee.
Maar in uw liefde geborgen
was ik een verwonderd kind
in den ontzaglijken morgen
van licht en van ruimte en van wind, en voor mij uit, - in den zachten,
in den onvatbaren vree
van ons geluk, - mijn gedachten,
als zeilen over de zee.
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Een vrouw als zij,
door Elisabeth Zernike.
XIII.
Gerard kwam nogal eens in zijn auto, den laatsten tijd. Hij deed dan graag een beetje
onverschillig en praatte over zijn komst als gold het een toevallig en vluchtig bezoek.
Maar Lucie hoorde zijn verlegenheid in zijn even te lichten toon en speurde zijn ijver
om de kachel in de zitkamer aan te leggen. Want sedert December was er een zitkamer
in het huis. Gerard, die Sint Niklaas met hen had willen vieren, stuurde eenige dagen
van te voren een vrachtkar vol meubelen. Eén der beide noordelijke kamers was
altijd al gedeeltelijk ingericht geweest. Maar het was er kaal en koud en er kwam
nooit iemand. Gerard wilde er zitten; hij hield niet van de keuken, hij vond het te
dwaas, daar ontvangen te worden. Ze voelde zich weinig verblijd door die meubelen.
De voerlui hielpen haar alles naar binnen dragen. Een zware kachel was er,
gemakkelijke stoelen, een groote schemerlamp, snuisterijen ook, een theetafel en
wat porcelein. In een ommezien stond alles in de kamer, wat schots en scheef nog,
zonder bedenken maar neergezet. Ze stond er bij, haar handen over elkaar gevouwen.
Wat een zootje, dacht ze, en ik moet maar aanpakken. Straks is mijn huis mijn huis
niet meer. Een paar doozen waren er ook bij, en een beduimelden brief van Gerard
hadden de voerlui daar bovenop gelegd. Ze ging zitten, op den eersten den besten
stoel, en las. ‘Beste Lucie. Als ik Sint Niklaas kom vieren, wil ik in een kamer zitten.
Tom heeft me gezegd wat er aan je zitkamer ontbreekt, dus stuur ik je hier eenige
dingen. Ik hoop dat het naar je zin zal zijn. Gerard.’
P.S. De menschen werken tegenwoordig met lappen, die hangen ze aan den muur.
Ik houd er niet van. Maar enfin, zie zelf wat je doet.’
In de doozen waren stukken sarong-stof, een lap zijden damast, blijkbaar voor
tafelkleed, en kussens. Ze bleef zitten peinzen en keek naar alles. Een adelaar op wit
marmeren voetstuk, zijn wieken uitgespreid, en in zijn bek een bolrond klokje. Ik
houd daar niet van, dacht ze. Enfin. Twee coupes, die er bij hoorden; een paar
crapauds uit de eetkamer van het oude huis. Dikwijls had ze daarin gezeten, tusschen
Gerards knieën, half op zijn schoot. Haar hoofd leunde tegen zijn schouder, en veelal
deed ze haar oogen dicht als hij haar zoende. Die herinnering ontroerde haar niet.
Vreemd, ze wist het nog zoo goed, maar voelde er niets meer bij. Dan zag ze zichzelf
zitten in die plotseling ontredderde kamer. Ze had een groote werkboezelaar voor en
hing op een puntje van den stoel. En ze lachte. Een salonnetje moet het worden,
jawel. Ik mag den smid wel roepen voor die kachel, en dan mag ik wel gauw den
boel wat redderen. Ik heb al te lang in mijn keuken gezeten. Maar ze begon nog niet
dadelijk. Jawel, haar heer en meester stuurde een kar vol meubelen omdat hij feest
zou komen vieren in haar huis. Het was eigenlijk erg uit den tijd, zooiets. Waarom
zag Gerard dat niet in? Wel wilde hij toegeven aan de mode om lappen tegen den
muur te hangen. Ze zou de lappen stellig gebruiken. Ze had zin er één voor de keuken
te houden; het zou goed staan in den breeden dam tusschen de ramen bijvoorbeeld.
Maar Gerard wilde gehoorzaamd worden. Hij had geld en nu zou hij zeker tot de
ontdekking komen dat hij ook nog een vrouw had die zijn wil kon doen. Ze lachte
een beetje schamper, maar dan zei ze: nee, waarom zou ik cynisch worden. Het is
waarschijnlijk gelukkiger, je te voegen naar een ander, dan te heerschen en plotseling
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te merken dat de menschen weg kunnen loopen van je - ver weg, buiten je bereik.
Waar is dan je macht?
En toch. Ze had weten te buigen. Ze was eigenlijk altijd afhankelijk geweest van
anderen. Maar nu verlangde ze soms, haar eigen
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leven te maken. Als ze er eens naar trachtte, en Gerard zei: ik wil niet dat je hier
komt, dit is mijn huis. Ik wil niet terug met jou. God, maar ze leefde van zijn geld
en zijn zoon was haar zoon. Tom zou binnenkomen met zware stappen. ‘Dag moeder’,
riep hij, nog in de gang, en hij verwachtte haar groet, haar omhelzing, haar zorgen.
Gerards geld was een nietigheid, vergeleken bij hun beider kind. En Gerard zelf wat beteekende een scheiding. Hij leefde en wist nog dat zij leefde. Zelf je leven
maken, goed, maar dat gold niet voor de uiterlijke dingen. Dat kon je doen, heel
stilletjes, heel geheim. Je droomen in den vroegen morgen bijvoorbeeld, dat ging
geen mensch wat aan. Al lag er een kind aan je borst, je dacht niet aan je kind. Al
was je man ontwaakt, en greep je hand, je droomen bogen niet naar hem over. Aan
vreemde dingen dacht je, aan de wijde wereld, die je niet kende en toch zoo goed
begreep. Aan jezelve, maar een ander zelf was het geworden. Groot was je, heel
groot en blij. Je eigen leven, stil, niemand hoefde het te weten. En je verloor het niet
dadelijk weer, je behieldt het soms nog een groot deel van den dag.
Maar toch, toen ze even later aan 't werk ging in de nieuwe kamer, kwam er een
droefheid over haar, die ze moeilijk van zich af kon zetten. Tom was vroeg
thuisgekomen en had haar geholpen met de wandversiering, verrast en plotseling
opgewekt door vaders leuken inval, zooals hij zei. En in de drukke dagen die volgden,
bleef ze soms talmen in de keuken, en keek uit in den tuin, zooals ze vroeger zoo
veel had gedaan, en voelde zich angstig voor wat komen ging. Laat me dit leven,
dacht ze, laat me toch. Vroeger heb ik nooit gevraagd iets te behouden; vroeger
smeekte ik altijd: neem me toch, geef me een nieuw leven. Maar nu ben ik zoo jong
niet meer en nu had ik rust. Maar ze voelde het komen en het was onafwendbaar.
Ze had niemand waarmee ze kon praten. Dikwijls keek ze Tom aan, denkend:
begrijp jij iets van wat er gebeurt? Maar ze vroeg het hem nooit. Nel en Lies van den
dokter kwamen hun handwerkjes maken onder haar toezicht. Ze ging ook nog naar
hun huis, eenmaal, en de meisjes zorgden toen goed, dat hun vader niet onverwachts
binnen kwam, terwijl ze werkten aan de verrassingen voor hem.
‘Stel u voor, dat hij ineens de deur open deed’, zei Lies.
‘O, hij zal het niet doen’.
‘Maar hij weet dat u er bent, hij zal u goedendag komen zeggen misschien.’
‘Ik denk het niet. Heb maar geen zorg.’ Hij was niet gekomen. Onder 't naar huis
gaan zei ze zichzelf: ‘Zou hij ook wel de geschikte persoon zijn geweest, om deze
dingen aan te vertellen? Kijk, ze vreesde van niet, en toch zou ze het misschien
gedaan hebben, omdat er geen ander was. En dan zich hebben geschaamd voor zijn
verlegenheid.
Ze ging in die dagen op visite bij haar buren. Met Leentje Baks lachte ze, als was
ze weer een jong meisje, en met vrouw Hamers praatte ze heel verstandig, met veel
langzame, wijze hoofdknikjes. En ze nam zich voor, al haar vrienden iets te geven
op Sint-Niklaas, een kleinigheid, een afscheids-geschenkje.
Op den middag van den vijfden, Tom was nog niet terug uit de stad, hield de
vrachtrijder stil voor haar hek.
‘Ik heb een heeleboel voor u, juffrouw’, zei hij. Een paar groote pakken laadde
hij af, die waren aan Tom geadresseerd. Dan reikte hij haar een mand met bloeiende
kerstrozen en zocht in zijn wagen. ‘Er komt nog meer’. De bloemen bracht ze haastig
naar binnen. Doozen van den banketbakker waren het, een kist nog, dichtgespijkerd
en met haar naam beschilderd, die de man oppakte en achter haar aan droeg. Ze keek
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niet veel naar alles om, ze bleef naar de rozen staren. Reinwit waren ze, en ze stonden
fier en toch met gebogen hoofden op hun groene stengels. Later zei ze tegen Tom:
‘het zijn toch zulke vreemde bloemen; als ze verwelken hangen ze niet slap neer,
maar ze krijgen een lijkkleur, vaal groen’. Gerard
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stuurde ze haar. Moesten ze het huis versieren omdat hij kwam, of moesten ze haar
vreugd geven door hun mooie witheid, telkens als ze naar ze keek? Nooit had ze
vroeger kerstrozen gekregen. Het waren ook geen bloemen voor warme jonge
menschen, deze, met hun kleur van sneeuw en dood. Ze had het gevoel alsof Gerard,
met dit geschenk, tevens iets van haar had weggenomen. Ze wist niet recht wat. Het
maakte een beetje stil en droevig. Wàt? De heimelijke hoop misschien op zijn overgaaf
aan haar, een overgave in liefde, jeugdig en dwaas, een gloed van liefde. God, waarom
dacht ze nog aan zulke dingen? De menschen moesten immers leeg branden, en dat
was goed. Een opgroeiend kind moest niet den hartstocht van zijn ouders zien, alleen
hun teerheid, de schemer van hun brandende liefde. Ze schrok op. Kijk, dit was één
van de dingen die ze eerder had moeten bedenken. Tom had ze gelaten in dat huis,
en wat wist Stans, die folle vrouw, van teederheid? Maar er kwam een kleine glimlach
om haar lippen. Stans zou het nog leeren misschien, als ze dien ander heel lief had,
en ze dacht dan, jaren later, aan hem terug. Misschien - tenzij ze hem ging haten om
zijn trouweloosheid. Want och, zijn trouw zou wel haast een wonder zijn. Een wonder
mocht maar in een enkelen mensch leven. En zij, zij, die Gerard nog lief had, zou ze
verlangen naar het felle vuur van hartstocht? Ze zuchtte. Ja, verlangen tòch, heel
even, om dan weer te weten: mijn jeugd is voorbij, maar het is me goed zoo. En ze
keek weer naar de bloemen, die stonden aldoor roerloos op hun rechte stengels.
Dikwijls kwamen er tranen in haar oogen, midden onder het gewone werk. Ze veegde
ze weg, en probeerde niet te veel te denken. Och, altijd dat denken, aan vroeger, en
nu, en ééns. En soms was het, of die drie tijden te zamen kwamen. Je moest dan je
oogen dicht doen, en je zag je heele leven, - méér dan je leven.
De nieuw-ingerichte kamer schuwde ze wat, de eerste week na Sint-Niklaas. O,
ze hadden er prettig feest gevierd; Tom was uitgelaten geweest en had met Gerard
geworsteld op 't laatst, uit louter plezier. ‘Denk toch aan de meubelen, gooi niet alle
stoelen om’, moest ze zeggen. ‘Zoo wordt de kamer meteen ingewijd’, riepen ze
terug. En Gerard had haar geprezen: ‘je hebt het alles erg gezellig gemaakt.’ Ze had
even gebloosd. Al haar pakjes waren voor Tom geweest, hèm had ze niets gegeven.
En uit de kist waarop haar naam stond, kwamen tallooze geschenkjes. Zonder veel
zorg gekozen misschien, haastig gekocht uit volle beurs, maar toch, het ontroerde
haar.
‘Waarom heb je dat nu gedaan, Gerard, al die dingen voor mij’. ‘Omdat jij zoo
onzinnig zuinig voor je zelf bent.’ Er kwam ook een fluweelen japon voor haar, die
Gerard zelf nog had meegebracht.
‘Ik zou hem liever niet hebben, het is wel heel mooi, maar, werkelijk, Gerard.’
Ze hield de japon tegen zich aan en keek schuchter naar hem. ‘Ik heb zulke dingen
immers niet noodig, in mijn keuken’.
‘Je hebt nu een zitkamer’. Toen nam hij onverschillig een stuk banket en voegde
erbij: ‘het staat je mooi, dat zie ik nu al’.
De japon hing in een ongebruikte kast; ze had hem nog geen eenmaal aangetrokken,
hoewel Tom er haar om vroeg. Maar Gerard kwam opnieuw, een Zondagmorgen,
en zei dat hij bleef koffiedrinken. Ze stuurde Tom naar Leentje, om een blikje sardines
en goede jam. Zelf ging ze gauw de kachel aanmaken in de nieuwe kamer. Wat hielp
het of ze eerst Gerard erom vragen liet? En toen het een beetje warm was, zei ze:
‘laten we naar voren gaan’.
‘En na de koffie zal je je zeker mooi maken?’
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‘Mooi maken?’
‘Natuurlijk, die fluweelen jurk’.
‘Ik weet niet of hij me past’.
Toen moest ze hem meteen probeeren en hem aanhouden, want hij zat tamelijk
goed. Ze voelde zich zoo vreemd erin. ‘Mag ik tenminste een boezelaartje voor,
zoolang ik met de koffietafel bezig ben?’
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‘In godsnaam dan’. Maar zijn toon was niet onvriendelijk. Tom strikte de banden
voor haar vast en ze voelde haar oogen vochtig worden. Moest ze nu weer leeren te
vragen en te gehoorzamen, dacht ze. Toch deed het ook goed; een klein beetje wilde
iedere vrouw zich wel een kind voelen, een heel klein beetje, en haar armen
uitstrekken naar een ander, die haar in zijn armen zou nemen, zacht, zooals je een
kindje vast houdt dat nog maar nauwelijks staan kan.
En Gerard praatte met Tom over hun plannen voor de kerstvacantie.
‘Zal het heusch gebeuren?’ vroeg ze lachend, ‘gaan jullie op reis?’
‘Ja’, zei hij, en keek haar aan, ‘tenminste, mijn dokter heeft me geraden eens
heelemaal vrijaf te nemen. Eigenlijk kan ik niet weg van de fabriek’.
‘Het moet maar, hoor’, zei Tom, ‘vader, u heeft het nou eenmaal beloofd’.
‘Als de dokter het voorschrijft; - waarom ging je naar hem toe, je voelde je toch
niet ziek?’
‘Och, ik heb last van slapeloosheid en het schijnt dat je onder een blauwen hemel
beter kunt slapen dan onder een grijzen, bewolkten. Enfin, en ik heb het Tom beloofd.
We gaan den dag vóór Kerstmis weg. Wat vind je Lucie, zullen we aldoor op één
plaats blijven, of rondtrekken’.
‘Ja. Wat lijkt jullie het prettigst. Tom kan nooit goed slapen den eersten nacht in
een vreemd bed, dus zou ik zeggen....’
Maar Tom lachte. ‘Hoe komt u daarbij, moeder’. Ze stond afgewend van hen. ‘Is
het zoo niet? Misschien heb ik dan aan een ander gedacht’.
‘Natuurlijk, aan mij’, zei Gerard. ‘Ik had vroeger die hebbelijkheid. Tegenwoordig
slaap ik nergens meer goed’.
‘Mijnheertje, niet zoo somber’, zei Tom, en Gerard lachte. ‘Vader, we gaan in een
deftig hôtel, hè, dat lijkt me zoo eenig’. Ongemerkt luisterde Lucie naar het uitspinnen
van hun plannen. Ze hoorde hoe 'n anderen toon de jongen aansloeg tegen Gerard
als tegen haar. Ze waren als vrienden samen, en zij, zij moest de oudere zijn, die
beiden lief had en door beiden werd hooggehouden. Ja, hoe vreemd het klonk.
‘Het plannen maken op zich zelf is eigenlijk al genot genoeg’, zei ze eens.
‘O wacht, wou jij weer terug krabbelen?’ Haar hart bonsde, maar ze lachte een
beetje. ‘Ik? ik sta er toch buiten. O, en ik zal jullie niet tegenhouden. Het wordt dan
weer heel rustig hier en....’ Maar niemand vroeg naar haar verdere gedachten. Stil
deed ze haar werk: Gerard en Tom verzorgen, juist als vroeger bijna. Maar vroeger
kon ze zooveel minder doen - de dienstmeisjes waren er voor haast alle dingen. Toch
zou ze het nu op den duur ook niet zonder hulp kunnen stellen. Gerard eischte veel.
Ze dacht weer aan alle komende verandering. God, wat zou er blijven van het oude,
wat werd er van haar stille huis, den wat wilden tuin, haar vriendschap met de
menschen uit het dorp, van haar geheime, gelukkige leven? Ze zette haar tanden op
elkaar en wilde niet huilen. Dwaasheid, die tranen tegenwoordig. Ze hoorde Toms
stem, had ze daarnaar niet altijd verlangd? Ja, ja, maar de werkelijkheid was zooveel
ruwer dan de droom. Toms stem klonk onverschilliger meest en zijn oogen glansden
met een harder licht. Ze had veelal druk werk, maar tusschen alles door stond ze
telkens eens stil en wist een oogenblik niet meer, waarmee ze bezig was en zou
evenmin hebben kunnen zeggen waarover ze toch zoo te peinzen liep. Ze keek de
kleeren na van Tom en van zichzelf. Ze zouden zeker van allerlei noodig hebben op
reis. Haar eigen kast was nog maar schraal gevuld; de nieuwe fluweelen japon was
het eenig goede. Ze wist niet of het daar misschien te warm zou zijn voor fluweel?
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en ze kon niet vragen, natuurlijk. Enfin, Gerard moest dan ook eindelijk spreken.
Zou hij het op den laatsten dag laten aankomen? dat was toch werkelijk geen manier.
Natuurlijk had het veel vóór, haar te overrompelen: de auto
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staat klaar, stap in, Lucie. Iets dergelijks was juist wat voor een man. Als je zei: ‘maar
dat gaat toch zoo niet’, dan deden ze nog heel verwonderd. ‘Waardoor ben je
gebonden, jij, een alleenstaande vrouw?’ Och, waardoor gebonden, door haar gevoel
alleen. De menschen hier waren haar langzamerhand gaan vertrouwen. Nu had de
juffrouw uit de herberg al weer een grooten mond. ‘Weten jullie het al’, had ze
geroepen in den winkel bij Leentje, ‘een rijke mijnheer met een auto’. Op luchtigen
en toch verlegen toon had Leentje het haar over verteld. ‘En ik heb je natuurlijk
verdedigd’, zei ze.
‘Dat is lief van je, ik vind het prettig, maar doe het toch een volgende keer niet
weer, voor je zelf, omdat je er niets mee wint en....’
‘Juist voor mezelf, ik zal het niet kunnen laten’.
‘Heusch niet? Maar probeer het wel eerst. Misschien zullen er gekker dingen
gebeuren dan dat de rijke mijnheer met de auto komt’. Leentje had haar aangekeken,
haar oogen groot-open van liefde en verwondering.
‘Ben ik je nog iets schuldig’, had Lucie toen ineens gevraagd.
‘Gut, dat weet ik niet uit mijn hoofd’.
‘Wil je het dan meteen even nakijken? Ik zal er op wachten’.
Leentje dorst niets vragen. Ze nam het groote boek en bladerde er in. ‘Ja, hier’,
zei ze een beetje dof. ‘Tom kwam het halen en had geen geld bij zich’.
‘Juist, op een Zondag’. Zwijgend verrekenden ze het bedrag.
‘Ik geloof dat het gaat vriezen, dan zullen we samen rijden, niet? De lucht is zoo
strak, en de maan is als een citroenschilletje’.
‘Zoo. Wie weet, zullen we rijden’. Ze bleven nog staan, maar dorsten niet goed
naar elkaar kijken. ‘Nou dag,’ zei Lucie dan, en draaide zich om.
‘Dag, kom gauw eens weer’.
‘Ja, ja,’ ze wuifde met haar hand, maar liep heel haastig. Leentje zuchtte en tilde
den kleinen jongen op, die haar tegemoet kwam dribbelen.
‘Heb je tante Lucie wel gezien’, zei ze, ‘kom, we zullen haar nog gauw gaan
nakijken. Roep dan hard: tante Lucie!’ Maar het kleine geluid van zijn stemmetje
ging verloren. En Lucie verdween voor hun oogen.
‘Ik vind het zoo fijn’, zei Tom, en stak zijn handen diep in zijn broekzakken, ‘echt
fijn. Ik heb dadelijk gezegd: misschien mag u wel mee. Het is veel leuker met z'n
drieën, en u zou hier zoo alleen zijn achtergebleven. Bent u nou ook in uw schik.’
‘Zeker, mijn jongen’.
‘Maar u lacht niet eens, of zoo’. Hij pakte haar om haar middel en draaide springend
met haar rond.
‘Toe, nu niet meer, zie je wel, dat ik lach?’
‘Ik weet niet, het lijkt ook erg veel op huilen.’
Ze deed maar of ze dat niet hoorde. ‘Zie je, het komt zoo plotseling, nu moet ik
in twee dagen heelemaal klaar zijn. Jullie denkt daar maar luchtig over’.
‘Nou, u mag in Parijs zooveel kleeren koopen als u wilt, zegt vader. En we gaan
met de auto tot de grens. Lekker. Ja, ik vind anders wel dat vader het u een beetje
eerder had kunnen zeggen. Hij dorst zeker niet goed. Staat er in de wet dat je je niet
meer met je vrouw mag bemoeien, als je eenmaal gescheiden bent?’
‘Ja, zooiets zal er wel instaan, denk ik’.
‘Nou, maar daar hoeft geen mensch zich aan te storen’.
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‘De wetten zijn er anders, dat de menschen er zich wèl aan zullen storen’.
‘Niet waar. Ze zijn er, omdat de rechters anders niet kunnen straffen. Echt, dat
hebben we op school geleerd’.
‘Och jongen’.
‘Zeg, het was zooiets Lord Fauntleroyachtigs, dat vader tegen mij zei: “vraag aan
je moeder, of ze met ons mee gaat”. Ik voelde me - nou ja, ik vond het wát eenig’.
‘Loop je daardoor zoo met je handen in je broekzakken’.
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‘U hadt deftig moeten zeggen: is dat waarlijk uw verlangen? Maar u riep alleen:
Gerard, en u keek een beetje gek, een klein beetje’. Hij lachte. ‘Ik zal u “liefste” gaan
noemen, of ben ik daar te groot voor? O, ik hoef niet een lange broek te hebben, hè?
ik ben toch pas vijftien’.
‘Ik geloof dat je hardop aan 't denken bent. Nee, vader zei het maar voor de grap
van die lange broek. Hij zou veel te oud lijken naast zoo'n grooten zoon’.
‘O ja. Ik houd niet van opscheppen, maar nu zal ik toch aan alle jongens op school
vertellen dat ik naar de Rivièra ga. 't Is echt fijn’. Hij bleef doorpraten. Lucie luisterde
maar half en glimlachte veel en slikte ongemerkt haar tranen in. Nu was het dus zoo,
nu werd alles werkelijkheid. Ze had het zoo lang zien aankomen, en kon het zich
toch nog niet voorstellen. Werkelijkheid? Och, misschien bleef het aldoor als - de
menschen zouden zeggen: als een droom. Maar droomen waren vaak uit het meest
echte leven gegrepen. Misschien bleef het vaag en veraf van je hart, als menschen
die je eens ontmoette, en aan wien je niet meer dacht, waarover je nooit zou kunnen
droomen. Maar het waren Gerard en Tom, waarmee ze ging. Ze hield van hen. Wel
was het lang geleden dat ze Gerard tot man begeerde en dankbaar en blij was om de
komst van haar kind. Tusschen toen en nu lag heel haar eenzame leven op dit dorp.
Had ze Gerard moeten zeggen: laat me, ik kan niet terug? Ze had het niet kunnen
zeggen. Er was een plotselinge blije lach op Toms gezicht gekomen, bij Gerards
woorden. Daardoor al moest ze toestemmen, niet anders zeggen dan: ja, ik ga mee.
En Gerard, ze kende nog zoo goed dat verlegen opslaan van zijn oogen. Ze moest
dan haar handen op zijn schouders leggen en hem glimlachend aankijken en zwijgend
knikken als hij vroeg: houd je nog van me, Lucie? Ze was zijn vrouw; wat deed het
er toe, of ze het al dan niet opnieuw zou wezen? Ze had gedacht dat ze daaromtrent
zekerheid moest hebben, vòòr ze meeging. God, dat zou zich alles wel schikken. Hij
had haar verteld van Stans' eersten en laatsten brief sedert haar vlucht. ‘Nooit zie je
me weer’, schreef ze, ‘nooit, wat er ook van me worden zal. Henri zegt dat ik je dit
schrijven moet. Nu ben ik gelukkig, maar als er een tijd van nood mocht komen, soit,
ik heb nog mijn trots, en ik zal méér hebben: de herinnering aan mijn leven met hèm’.
De brief was onderteekend: Constance Letour. Of een vrouw als Stans ooit zou
kunnen leven van herinnering alleen? het viel te betwijfelen; zij zou meer op dien
trots vertrouwen. Ja, Gerard had zeker gemeend dat dit een belangrijk punt voor haar
moest zijn. Het was dan ook wel heel moeilijk, een menschenhart te kennen. Stans?
Maar ze was die vrouw zoo goed als vergeten. Hoe dat mogelijk was, begreep ze
zelf niet. Had Stans haar niet beleedigd, weggetrapt, gehoond? Ze haalde haar
schouders op. Nou ja, dat waren groote woorden, woorden voor in een heel erg drama,
maar in het gewone leven kwamen ze nooit zoo recht van pas. Nee, het verleden zou
haar niet hinderen. Maar de toekomst. ‘Het is heel eenvoudig,’ zei Gerard, ‘je doet
de deur achter je op slot, en als je weer komt, zie je alles onveranderd terug.’ Ja, ja,
als ze dat geloofde. Het is maar voor tien dagen, hemel, vind het niet zoo gewichtig.’
Maar toen hadden ze elkaar toevallig aangekeken en al te vlug had hij zijn oogen
weer afgewend. Het was niet maar voor tien dagen, hij zelf wist het ook beter.
Vreemd, dat je plotseling kon zien, hoe 'n groot stuk leven er nog vóór je lag. Ze was
nu één en veertig, en veel moest er nog komen wellicht. Twintig jaar nog misschien
van samenzijn met Gerard, daarbij zonken de vijf jaren van alleen wonen hier in 't
niet.
‘Moeder’, zei Tom, ‘hoe lang is het geleden, dat u het laatst gereisd hebt?’
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‘Laat me eens bedenken - acht jaar, ja, jij was zeven? - weet je het niet meer?’
‘E-nee, eigenlijk niet goed. Waar ging u heen?’
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‘Naar het Sauerland, met vader; och, ik weet er ook niet heel veel meer van’.
‘Was het daar mooi?’
‘Dat zal wel. Maar ik herinner me, dat we er vervelende menschen ontmoetten,
aldoor weer’.
‘Duitschers?’
‘Ja, maar ook veel Hollanders. De Duitsche vrouwen wisten zich niet te kleeden
en de Hollandsche wisten niet te genieten in hun mooie kleeren. Bij die laatsten
hoorde ik dan natuurlijk ook. Ik had het al niet prettig gevonden te gaan; ik wilde
liever bij jou blijven, je was pas ziek geweest, en....’
‘Dat weet ik nog. U bracht me altijd aardbeien met room’.
Ze knikte. ‘Vader zei dat ik je verwend had; daarom moest je toen met andere
menschen mee naar buiten. Maar nu gaan we toch met ons drieën’.
‘En nu zullen we wèl genieten. Koopt u maar niet te veel mooie kleeren, als dat
hinderlijk is of zoo.’
Ze glimlachte. ‘Och, het heeft toen aan mezelf gelegen, dat zei ik je al. Kom eens
hier, Tom’.
‘Ja, wat is er?’
Ze pakte zijn arm en legde er haar wang tegen aan. ‘Mijn jongen, zullen we nu
genieten, denk je, heel veel?’
‘Vast, daar zorg ik wel voor, en vader toch ook. Vader heeft gezegd: we gaan niet
anders dan plezierige dingen doen. Ik vind hem zoo'n fijnen vent tegenwoordig’.
Ze bloosde. ‘Hoe bedoel je, tegenwoordig?’
‘Nou, sinds Stans weg is’, zei hij en schopte met zijn voet tegen haar stoel. ‘Waar
zit Stans toch eigenlijk? Komt ze op een,.. een kwaden dag weer uit den hemel
vallen?’
‘Nee. Ze heeft vader geschreven dat ze nooit meer terug komt; heeft hij je dat niet
verteld?’
‘Hij praat heelemaal nooit over Stans. 't Is of ze er nooit geweest is. Nou, mij een
zorg’. Toen sloeg hij plotseling zijn armen om Lucies hals en gaf haar een zoen.
‘Lieve moeder’.
Ze probeerde iets te zeggen en slikte een paar maal. Een groote traan viel op haar
hand, maar hij merkte het niet.
‘Gos, nou moet ik warempel nog huiswerk maken. Steekt u de lamp op?’
Ze waren gereed. Het was nog even vóór negenen en om negen uur zou Gerard
komen. In de gang stonden de handtasschen klaar. Tom liep rusteloos heen en weer.
‘Ik ga nog eens even op den weg kijken, of ik de auto zie aankomen’.
‘Doe je jas dan dicht, het is zoo koud’.
Lucie zat op de rechtbank en trappelde zacht met haar voeten tegen de kastdeurtjes.
Het had dien nacht flink gevroren en het fornuis was niet meer aangemaakt. Wat
krijgt een huis gauw iets onherbergzaams, dacht ze. De deuren naar gang en bijkeuken
stonden open, de ruiten waren met ijsbloemen bedekt; dan het koude fornuis en de
tafel zonder kleed. Stil, nu niet denken: mocht ik maar blijven, en alles weer gezellig
maken. Heelemaal niet denken, dat was het beste. Misschien, als Gerard vóór ging
zitten, naast den chauffeur, kon ze een beetje slapen in de auto. Ze had dezen nacht
zoo gewoeld en lang wakker gelegen. Ze stond op en bekeek zich zelf in den spiegel.
Een beetje bleek was ze, anders niet. En misschien kwam dat alleen door de schaduw
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van haar zwarten hoed. De mantel die ze droeg was wel oud, en niet heel warm ook.
Ze rilde even en liep weg van den spiegel. Wat jammer dat ze nu niet in den tuin kon
zien. Ademen op het glas zou wel niet helpen. Zou ze haar handschoen uittrekken
en een gaatje krabben? Maar als Gerard dan juist kwam.... en het was zoo koud.
Ze hoopte dat er niemand op den weg zou staan, straks. De buren zouden de auto
zien. Ze had Leentje willen verbieden uit haar winkel te komen, maar had het niet
kunnen zeggen, op 't laatst. Hoorde ze Toms stem? Ze hield haar adem in en
glimlachte dan even. Het is alles niet zoo gewichtig, zou Gerard zeggen. En waarom
was ze nu zóó zeer in spanning? Hij zou immers wel
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komen, dadelijk, en dan stapten ze in en reden weg, dan was ook het ergste voorbij.
Door de stille vrieslucht kwam duidelijk het getoeter van een auto tot haar. Ze
bleef nog staan, onbewegelijk. Ze zouden haar immers wel komen halen? En wacht,
nu haar sleutels. Gejaagd zocht ze in haar taschje, vond ze niet dadelijk. De deuren
aan den tuinkant kon ze vast sluiten, van binnen. Ze ging dan door de gang weg.
Knarsend versprongen de sloten. Hu, wat een geluid. Meteen klonken er zware
stappen achter haar in de gang. Ze keek om. Het was Gerard.
‘Goeienmorgen’, zei hij; ‘ben je klaar?’
‘Goedenmorgen. Ja, ja, even nog deze deur. Gerard-e, hoe is het er mee?’
‘O, best en jij?’ Hij monsterde haar. ‘Doe nu maar gauw dat dunne manteltje uit’.
‘Waarom?’ Maar ze had al gezien, dat hij een bontjas over zijn arm droeg.
‘Ik heb iets beters’. Hij pakte den mantel bij den kraag en hield hem haar voor.
‘Nou?’
Ze hoorde dat Tom de koffers op nam en er mee weg liep. Alles ging dus voort.
Alles gebeurde, zooals het moest. Werktuigelijk knoopte ze haar manteltje los.
‘Deze is van Stans geweest, maar ik heb hem heelemaal laten vermaken voor jou.
Op jouw maat. Had je liever een nieuwen gewild? Maar hij is nog zoo goed.’
‘O neen, geen nieuwen.’
‘Dat dacht ik wel. Nou, zit dat lekker, past hij?’
Ze glimlachte. ‘Een beetje zwaar op mijn schouders, maar heerlijk warm, denk
ik’.
‘Kom, ik heb je haar zonden niet op je schouders gelegd. Ga mee, is alles klaar?
Je ziet er keurig uit’.
‘Ja, ik voel me erg netjes, erg mooi, bedoel ik’.
Tom kwam terug gehold. ‘Waar blijft u nou? O ja, de verrassing. Het staat prachtig,
moeder; vindt u het leuk? Nou bent u een echte autodame’.
‘Ik vind het erg lief van vader, en mijn mantel wàs niet heel dik’.
‘Het was een vod, nou, vooruit’.
‘Toch even dat vod opbergen. Gaan jullie maar vast’. Ze liep terug naar de keuken,
en hing het manteltje voorzichtig over een stoel, de mouwen trok ze nog eens recht,
als gold het een kostbaar kleedingstuk. Toen ging ze alleen de gang door en sloot de
deur.
Er stonden een paar kinderen om de auto heen en Tom praatte met Leentje. Ze
knikte den chauffeur toe, die aan zijn pet sloeg. Gerard hield al het portier open.
‘Leentje, kom je ons goedendag zeggen?’
‘Natuurlijk, en een heel prettige reis wenschen’.
Ze omhelsden elkaar als zusters.
‘Dag hoor, houd je goed’.
‘Ja, ja; groet je man ook, en kleine Henk’. Ze keek even om zich heen. De herberg
lag verlaten; niemand liep er over het dorpsplein en de kinderen stonden heel stil bij
de auto en wachtten.
‘Wil je instappen, Lucie?’
‘Hier’, zei Leentje haastig, ‘voor onderweg’, en haalde uit haar zak een dik tablet
chocolade.
‘Och Leentje, dank je wel, hoor. Ik schrijf je eens van daar’.
‘Kan de post van zóó ver weg ons dorpje vinden?’
Ze lachten allebei. ‘O, dat zul je eens zien’.
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Gerard stapte het laatst in en sloeg het portier met een slag dicht. Nu zette de motor
aan. De kinderen schrokken op zij en Leentje wuifde. Heel even nog zag ze Lucie's
mooie blanke gezicht boven den zwarten bontkraag van haar mantel, en haar bruine
oogen, die glansden - een beetje moe en treurig misschien? dacht ze - maar met den
ouden, lieven glans.
EINDE.
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Driekoningen
door Felix Rutten
PERSONEN:
CASPAR.
MELCHIOR.
BALTHAZAR.
HET MEISJE.
EEN VROUW.
EEN JONGEN.
EEN MAN.
EEN BEJAARDE VROUW.
EEN JONGE VROUW.
EEN ANDER MAN.
EEN ANDERE JONGEN.

In 't felste van den winter.
Een oud, verweerd stadje, vergrijsd onder de sneeuw.
Het is laat in den avond. De straten, stoepen en raamkozijnen zijn wit besneeuwd.
Van de dakramen hangen ijskegels neer. Over dit alles glinstert een vreemde
fonkeling.
Als oude bestjes in elkaar gedoken, hurken de huizen langs de straat, gedrukt
onder de witte sneeuwhuiven hunner doorzijgende daken. Een grooter huis vormt
den hoek van 't pleintje, waarop verschillende kromme straatjes monden, - en een
ander er tegenover beschermt met zijn besneeuwde luifel een steenen bank.
Achter de begordijnde ruiten, de blinden en dichte halfdeuren, brandt overal nog
laat licht, dat geleidelijk wordt gedoofd. Er loopen nog maar schaars wat
voorbijgangers door de straatjes, huiverig en gehaast.
Weldra is de nachtstilte volkomen in 't kleine, verkleumde stadje, dat stil en
geheimzinnig luistert naar de laatste, verdwaalde geruchten, en eindelijk inslaapt.
Het droomt zijn oude droomen met verinnigde overgave, in den witten nacht, die 't
feest van Driekoningen voorafgaat. En onder de donzen weelde van de sneeuw, en
bij het schemerige licht dat van de wintersche schoonheid glanst, staat heel de
ellendige werkelijkheid van 't grauwe stadje bij dag, als omgetooverd tot een sprookje
vol wijding en vreemde wonderheid.
Uit de verte weerklinkt het lied van de drie Koningen. Zij zijn schamel gekleed.
Over hun bedelaarsplunje heen, dragen zij verrafelde mantels van roode en gebloemde
stof, met afgesleten versiersels van gouddraad; en papieren kronen dekken hun
hoofden. CASPAR, de Zwarte Koning, is de oudste en de grootste der drie. Zijn stem
is diep en donker. BALTHAZAR, de jongere, heeft een bitse uitdrukking op 't gelaat
en zijn stem is hard. De jongste, MELCHIOR, een knaap nog, is blond en lieftallig.
Hij draagt de beweegbare Driekoningenster van papier aan een staak over den rug.
Zoo gaan zij, bedelend en zingend, om aalmoezen, van deur tot deur:
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Wij zijn de koningen met de ster. Wij komen gewandeld van àl zoo ver, Door regen
en wind, door sneeuw en vorst. Wij hebben honger; wij hebben dorst. De nacht is
zoo leeg en de wereld zoo wit: Deel ons wat mee van uw rijk bezit. Verkleumd is de
hand en verstijfd de voet: Geef ons wat van uw overvloed En laat ons rusten bij 't
warme vuur; Want de nacht is zoo koud en de wind zoo guur.
BALTHAZAR
(heeft aangeklopt bij een der huizen. Over de halfdeur heen, die geopend wordt, verschijnt de
bewoonster).

DE VROUW.
Wat moet dat burengerucht? - Nee, nee.
Scheer je weg! Scheer je weg!
Zij werpt de deur dicht. (Af).

CASPAR
(het lied vervolgend).
Wij zijn de koningen met de ster....
BALTHAZAR
(zich woedend tot hem keerend).
Jij maakt ze bang, jij, met je donkre stem.
CASPAR.
Och, schrikken doet mijn zwart gezicht ze méér.
BALTHAZAR.
Ga jij, en vraag....
CASPAR.
Ik klop niet vóór mijn uur.
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EEN JONGEN
(loopt voorbij en sart de liedjeszangers).
Bedelaars! Boeven! Bedelpak!
't Is wel zoo makkelijk de hand ophouden, Voor werk te lui.... als 't maar den trog niet geldt.
Dagdieven! Duitenjagers! foei....
(af)

BALTHAZAR
(heeft een onwillig gebaar gemaakt).

CASPAR
(alsof hij den jongen niet gehoord had, vervolgt rustig:)
Klop nog maar eens. Of ze al hun deuren sluiten,
Toch dringt ons manen in hun kaamren door.
BALTHAZAR
(toegevend en onderworpen, met gebogen hoofd).
Wij zijn ook ruwe klanten, en de kroon
Van bordpapier en klatergoud beschaduwt
De trekken van ons wezen niet genoeg!
CASPAR.
Ga deur voor deur, en klop en bel, en bedel
En vraag, dat ze er ons binnenlaten.
BALTHAZAR.
Nee,
Nu heb ik dorst. Het spelletje ben 'k moe Wil jij ook drinken?
(Hij houdt hem de flesch voor.)
't Is mijn dronk: wel bitter....
CASPAR.
Nee, als ik dorstig ben, wil 'k rooden wijn.
EEN MAN
(die voorbijgaat).
Slampampers, ha! Dat zwiert langs gracht en straat
En wekt geruste burgers uit hun slaap,
Met domme liedjes en geverfde tronies.
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Dat zijn me ‘Köningen,’ - zulk voddenpak.
EEN VROUW
(die met een jongere vrouw, den man achterop komt).
Geef hun een stuiver, man, daar 't Kersttijd is.
DE MAN.
Ze drinken als de Polen. - Nee, geen duit!
Hoe meer je dit volk geeft, hoe meer ze vragen.
(af)

CASPAR
(neuriënd zijn lied).
Wij zijn de koningen met de ster.
Wij komen gewandeld van al zoo ver....
DE OUDERE VROUW
(tot de jonge).
Daar is iets wonderlijks in 't altijd weer
Te Kerstmis trouw herhaalde, heiige lied,
Dat blij moest maken, maar weemoedig stemt.
DE JONGE VROUW.
Er gaan door 't jaar, ach, zooveel sterren onder,
Dat men bij 't rijzen eener nieuwe, bang,
Zich vraagt: of 't al niet beter is in 't donker
Te schuilen, zonder hoop en vage illusie,
Dan schijn te volgen waar ontgoochling wacht.
BALTHAZAR
(tot de jonge vrouw).
Goed kind; een kleinigheidje voor mijn lied!
DE JONGE VROUW
(drukt hem een penning in de hand).
Niet veel, - maar altijd méér dan 't waard is, hoor.
DE OUDERE VROUW,
(die CASPAR iets toesteekt).
Dit is voor jou. - Ik ben een oude vrouw
En heb 't niet breed. Vandaag of morgen is 't
Toch àl gedaan. Wat geeft het? - Hier, neem aan. Mij was het leven hard; maar 'k ben tevreden.
CASPAR.
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Vrouw, ben jij niet bang voor mijn zwart gezicht?
DE VROUW.
Zoo zagen al mijn dagen me immers aan,
Met oogen zwart-omrand en overschaduwd.
Ik ben niet bang.
CASPAR.
Dan.... ga gerust.
DE JONGE VROUW
(met plotselinge onrust tot de andere):
Ik wèl.
Kom. Ik ben bang voor dien geverfden Moor.
DE OUDERE VROUW,
(lachend).
Och, jij bent jong, - bent nog zoo'n heel jong ding.
(beiden af)
.
BALTHAZAR
(die intusschen kloppend en zingend van deur tot deur gaat):
De nacht is zoo koud en de wind zoo guur:
Laat ons rusten bij 't warme vuur.
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EEN MAN,
(de deur van zijn huis openend).
Nee, nee, weg met je, en gauw, of 'k zal....
BALTHAZAR.
Je zult?
DE MAN.
'k Jaag je mijn hond achter de ribben, hoor-je?
BALTHAZAR.
Dat zul je niet. 't Is Kerstmis, weet-je?
DE MAN.
Kerstmis?
Loop naar den duivel met je praatjes.
(Hij werpt de deur dicht. af).

BALTHAZAR
(keert zich, als om hulp roepend tot Caspar).
Caspar!
EEN JONGEN
(spottend, in 't voorbijloopen)
De nachtwacht, he! - De nachtwacht! - Dronkenlappen,
In Bethlehem is 't beter dan op straat!
(Uit de verte weerklinkt de hoorn van den nachtwacht).

BALTHAZAR
(den man nastarend).
Hij sloeg den hoek om ginds....
CASPAR
(hem een deur aanwijzend).
Klop hier nog eens.
BALTHAZAR.
Nee, hier niet meer. Kom verder op. Ga mee.
Hier krijgen we maar weinig.
CASPAR.
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Wat wij bieden
Is alles wat een mensch begeeren kan.
BALTHAZAR
(heengaande, zingt met nieuwen aandrang).
Wij zijn de koningen met de ster.
Wij komen gewandeld van al zoo ver.
Wij kunnen toch niet met leege hand
Onze wegen gaan door 't wintersche land....
(af.)

(CASPAR schudt den bedremmelden en verkleumden MELCHIOR bij den arm).
Jij, met je mooi gezicht, doe jij je best
Nog maar 's en sta zoo niet te suffen, domkop.
Jij hebt een heldre stem en draagt de ster.
De menschen schrikken niet van jouw gezicht. 't Verlichte venster van dat rijke huis
Is licht een open oor voor jou. Vooruit.
Zing; zing dan! Laat je ster wat lustig draaien.
Als 'k jou niet had, wie deed zijn huis mij open? Maar als er één je binnen noodt, dan roep
Ons daadlijk, Balthazar en mij. Verstaan?
(Uit de verte klinkt de stem van) BALTHAZAR.
Verkleumd de hand en verstijfd de voet:
Geef ons wat van uw overvloed.
CASPAR
(tot Melchior die schuchter aarzelt).
Toe, zing, - maar ga niet binnen zonder ons.
MELCHIOR.
Wat moet ik zeggen, vraagt mij één naar u?
CASPAR.
Dat Balthazar je broer is, - ik je vader.
(af)

MELCHIOR
(alleen gebleven, zingt voor 't verlichte venster).
Wij zijn de koningen met de ster;
Wij komen gewandeld van al zoo ver.
De pijn van 't leven bleef mij verbloemd.
Zij hebben mij Melchior genoemd.
Ook ben ik de jongste van de drie;
En jeugd is een mooie melodie....
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(CASPAR kijkt bezorgd en twijfelend, daar 't lied een vreemden keer neemt, om den hoek der
straat).

MELCHIOR.
Nu sta 'k te zingen in de kou.
Ik weet wel wat ik willen zou,
Wanneer 'k maar iets te wenschen had.
Mijn maag is leeg, de beurs is plat.
CASPAR
(trekt gerustgesteld nu zijn hoofd terug).

MELCHIOR,
(die bij de vorige regels teruggevallen was in den gewonen volkstoon, verheft de stem weer tot rijker
toonschakeering).
Ik vraag geen penning, geen boterham.
Wanneer er maar iemand tot me kwam
Met 'n lach om de lippen, die zei me zacht:
‘Ik kende je stem: ik heb je verwacht.’
En komt die eene in 't einde niet,
Dan sterf ik aan mijn vergeefsch verdriet.
(Achter 't venster van 't groote huis, waar MELCHIOR staat, wordt het licht gedoofd. De gordijnen
schuiven weg en 't raam gaat
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open. Een meisjeshoofd wordt zichtbaar tegen den achtergrond van 't donker vertrek).

HET MEISJE
(als in een droom).
Ik hoor een stem, een wonderlijk geluid,
En wonderlijke woorden zijn ontloken
In 't vloeiend goud van't stroomende gezang.
Wie wekt mij uit den droom der stille nacht,
Der heilige gepeinzen?....
DE KNAAP.
Melchior.
HET MEISJE.
Ach, daar is geur van aromaten zoet,
Van myrrhe en wierook, in dien wondren naam.
DE KNAAP.
Ik draag de ster door 't avond-donker land.
Haar glans verzilvert de besneeuwde wegen.
HET MEISJE.
Haar stralen lichten heerlijk in den nacht.
Is dit de ster die 'k uren lang bespiedde
In 't wolkenlooze veld der wijde lucht?
Mij wenkte 't beven harer blonde wimpers
Zoo onbereikbaar-ver... En 'k raak haar nu:
Ik pluk haar als een bloem, - een bloem van vuur.
Ik droomde van het Kindje, 't Kerstmiskind.
En zie, zijn ster staat voor mijn oogen stil,
Of 't Kerstmis-wonder hier geboren werd,
En in mijn harte, - 't goddelijke wonder....
Wie ben je?
DE KNAAP.
Melchior.
HET MEISJE.
Ach, Melchior....
Dat was een koning, - één der drie, die kwamen.
DE KNAAP.
Ik ben de derde van de drie.
HET MEISJE.
Ben jij?....
DE KNAAP.
Ja, ik ben Melchior.
HET MEISJE.
Maar.... die bracht goud!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 29

DE KNAAP.
Ik breng mijn hart in mijn geheven handen,
Een hart dat brandend gouden stralen schiet.
HET MEISJE.
Ik ken je stem; ik heb je lang verwacht.
DE KNAAP.
Zoo kwam dan toch die ééne in 't eind?
HET MEISJE.
Je lied....,
De ster die stralend voor mijn oogen lacht..
DE KNAAP.
Dan sterf ik niet aan mijn vergeefsch verdriet!
HET MEISJE.
Kom bij me hier. De nacht is bitter koud. Hoor ik je stem niet beven?
DE KNAAP.
't Is de wind:
Die doet mijn woorden trillen op zijn zuchten,
Als lentebloesems aan hun teeren twijg.
HET MEISJE.
't Is niet de wind. 't Is 't beven van je hart:
Dat doet je stem in zachte golving deinen.
Zoo beeft ook mijn hart in me, Melchior. Ik sluit het venster. Kom!
DE KNAAP.
Neen, neen. Dat niet.
Blijf in de donkre nis van 't open raam,
Mijn hemelkind, en laat je stemme luiden,
En laat mij luistren naar dien lieven klank.
Je stem is als een zilvren wel, die stroomt
En overstort mijn ziel met wondre weelde.
Ik drink dien klank en ken mij zelf niet meer.
HET MEISJE.
Kom, Melchior!
DE KNAAP.
Ik lach de melodie
Van jouw doorzongen ziel gelukkig toe,
Als een, zich spiegelend in helder water,
Dat mooier hem weerkaatst dan hij wel is.
HET MEISJE.
Kom, Melchior!
DE KNAAP.
Ik mag niet. Neen, neen. Spreek
Van dit hoog altaar, waar ik jou aanbid
In deemoed en verblijdenis.... O, blijf.
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MEISJE
(verlegen en bedroefd).
'k Sta hier zoo hoog, zoo heel hoog boven jou
Die bent mijn meerdre, in schamelheid verdoken.
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Je hebt je kroon niet voor mijn blik bewaard.
Ik zie het gouden flikren van juweel
En rijk bewerkt metaal, dat, gemmen-rijk,
De blonde weelde van je haar omspant.
Wat is de rijkdom van mijn vaderhuis
Voor 't rijk kleinood dat mij je staat verraadt?
DE KNAAP.
Ik ben geen koning.
HET MEISJE.
Maar ik zie de kroon!
DE KNAAP.
Mijn voeten zijn van 't lange wandlen moe,
En nat is 't kleed, dat sneeuw en regen dronk.
Wij beedlen sinds den noen, van deur tot deur,
Een karig maal: de kruimels van uw disch.
HET MEISJE.
Ben jij een koning-balling dan? Verdreven?
Wat nood; kom, kòm toch.
DE KNAAP.
Lief, 'k ben niet alleen.
HET MEISJE.
Wie zijn dan bij je? 'k Zie toch geen dan jou!
DE KNAAP.
Mijn broeder Balthazar die nimmer lacht,
En Caspar die mijn vader is, - de Zwarte.
HET MEISJE.
Welnu?
DE KNAAP.
Zij volgen waar ik word genood.
HET MEISJE.
Waarom dan niet?
DE KNAAP.
Jij kent ze geen van beiden.
HET MEISJE.
Wat zou 't?
DE KNAAP.
Je hebt ze nooit gezien.
HET MEISJE.
Maar 'k weet
Dat zij je broer en vader zijn.
DE KNAAP,
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droevig.
Zoo is 't.
HET MEISJE.
Zij zijn niet blond als jij?
DE KNAAP.
Zij zijn niet jong.
Maar als de wereld zelf zoo oud, zoo oud.
HET MEISJE.
Maar zij zijn koon'gen ook.
DE KNAAP.
DE KNAAP
(ontwijkend, bitter).
Zij dragen kronen.
HET MEISJE.
Kronen als jij?
DE KNAAP.
Van ijdel bordpapier.
HET MEISJE
(overredend).
Maar zij zijn koon'gen toch! - Kom, breng ze mee.
DE KNAAP.
Ik mag niet.
MEISJE
(vleiend).
Kom! Waarom niet? 'k Nood ze zelf.
Zij zullen zitten hier bij 't warme vuur,
De handen warmend tegen 't rood gevlam,
Dat in den haard bloeit.
DE KNAAP
(pijnlijk).
Nooit warm je hun harten.
HET MEISJE.
Zij zullen drinken uit de beste kruik
Den zoeten dronk.
DE KNAAP.
Mijn broeder drinkt alleen
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Wat bitter is en wrang, als alsem. Neen....
En wat mijn vader drinkt, is wijn als bloed.
HET MEISJE.
Zij zullen eten aan den disch met jou.
DE KNAAP.
Ach, kon ik éénmaal taaflen zonder hen,
Mij eens verzadigen aan 't maal van 't leven,
Maar zonder dat hun schauw er al weer zweeft
Over de volle, geurenzoete schalen:
Alléén met jou geheel gelukkig zijn.
HET MEISJE
(dringend).
Zoo kom.
DE KNAAP.
Ik màg niet.
HET MEISJE.
Dan kom ik.
DE KNAAP.
Neen, neen.
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HET MEISJE.
Ik kom, ik kom....
DE KNAAP
(smeekend).
Blijf, blijf!....
HET MEISJE.
Ik toef niet langer.
DE KNAAP.
Blijf nog zoo lang de stonde duren mag,
Mijn al, en 't paarlensnoer van haar sekonden.
Ons beider zielen bindt.
HET MEISJE.
Weerhou mij niet.
Verleng niet noodeloos het kronklend pad
Dat voert van jou naar mij, van mij naar jou.
Het kan in 't eind niet missen, en ik snak
Naar 't rijpen van dit wonder der ontmoeting
In 't bloeien van jouw kussen op mijn mond.
Ik kom.
(Zij sluit het venster. af).

MELCHIOR
(dooft zijn ster in een plotseling gebaar van vastberadenheid. BALTHAZAR gluurt om den hoek der
straat).

BALTHAZAR.
Waar ben je, domkop? Melchior!
DE KNAAP.
Ach, ga voorbij.
BALTHAZAR.
Heb-je nog wat gekregen?
DE KNAAP
(met stijgende onrust, wanhopig pogend om van hem los te komen).
Niets, niets.... Maar ga! Ze komen. Hier.
Ik vroeg....
Hier krijg 'k mijn gift.... Maar ga.
BALTHAZAR
(bevreemd).
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Je ster ging uit?
DE KNAAP
(als in een droom).
Een beter licht is voor mij opgerezen.
BALTHAZAR.
Zorg dat er goed wat komt, of.... Hoor-je?
- 'k Zal..
DE KNAAP.
Ik hoor den grendel knarsen. - Ga toch, ga!
(BALTHAZAR af).

HET MEISJE,
(naar buiten tredend).
Hier ben ik, Melchior. Geef mij je hand.
Je zachte handen, ach. Wat zijn ze koud.
Zoo koud als sneeuw. Nu trek ze niet terug.
En wees niet boos dat 'k tòch gekomen ben.
Ik zal je handen warmen in mijn handen.
KNAAP
(teeder).
Jij bent zoo mooi, zoo fijn. Nu zie ik jou.
Je hebt mijn handen aan je vast geklonken.
En trekt mijn oogen, dat ik niets meer zie
Dan jou alleen. Voortaan ben jij mijn ster.
HET MEISJE.
Jouw arme voeten in dit slechte schoeisel!
Laat me ook je voeten warmen in mijn hand,
Of aan mijn warme borst.
(Zij knielt voor hem neer.)

DE KNAAP.
Neen, kniel zoo niet.
HET MEISJE.
Zou 'k dan niet knielen voor je mooi gelaat?
Je bent mijn koning toch, ook in dit kleed,
Dat rafelt om je huiverende schouders. Ik wist wel dat je komen moest in 't eind!
DE KNAAP.
Je wist het, zeg-je?
HET MEISJE.
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Want - ik heb je lief.
DE KNAAP.
Jij?.... jij?
HET MEISJE.
Ik heb je lief, sinds lang, heel lang,
Sinds altijd, Melchior. En jou alleen.
DE KNAAP
(plotseling in radeloozen angst).
Ach, vluchten!
HET MEISJE
(blijde instemmend).
Vluchten, ja! Ik ga met jou.
DE KNAAP
(altijd nog beangst).
Met mij?
HET MEISJE.
Jij wijst den weg. Jij draagt de ster.
DE KNAAP.
De ster....
HET MEISJE.
Zij weet den weg naar 't paradijs.
DE KNAAP,
(twijfelend en bevreemd).
Naar 't paradijs?
HET MEISJE,
(in stralende verrukking).
Daar zal 't nu zomer zijn!
Daar plukken wij 't geluk als rijpe trossen
Druiven, als paarlen rond en vol gestold.
In 't blonde licht der morgenlandsche lucht.
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DE KNAAP,
(als ontwakend, schuchter).
Dit is een droom.
HET MEISJE.
Laat niets dien droom verstoren.
(Op dit oogenblik gluurt BALTHAZAR om den hoek der straat. Hij ziet het meisje tegen MELCHIOR
aangevlijd en lacht hoonend, scherp, maar met een tragischen ondertoon in zijn spotlach. Dan
trekt hij zijn hoofd weer terug).

DE KNAAP
(plotseling wilskrachtig en bewust).
'k Zal je beveilgen met mijn sterken arm,
En met mijn licht de valsche schaduw weren.
HET MEISJE.
Nu hoor 'k je stem weerom als in mijn droom.
DE KNAAP
(weer terugvallend in den droeven, matten toon).
Ach, 'k heb mijn ster gedoofd.
HET MEISJE
(schrikkend).
Gedoofd? Waarom?
DE KNAAP.
Heb 'k jou, mijn beter licht, dan niet gevonden?
HET MEISJE.
Je rilt. - Is dit van kou? - Kom mee, kom mee....
Wat mag ik voor je doen? Hoe zal 'k je dienen?
DE KNAAP
(weer sterker, oprijzend, terwijl hij zijn kroon wegslingert).
Weg met die kroon! 'k Ben koning zonder dat:
Verblinding van wie zich aan schijn vergapen.
'k Ben koning.... met de kroon van jouw bezit,
En, zonder schatten, heerlijk en gevreesd
In 't rijk des levens. Kom!
HET MEISJE
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(jubelend).
Wij gaan?
DE KNAAP,
(sterk).
Wij gaan.
HET MEISJE.
Kom bij mij binnen, waar het veilig is,
En warm.
DE KNAAP.
Neen, - kom ver van de menschen; och,
Want bij de menschen woont de bittre smart.
En door hun straten waart de donkre dood:
Kom, waar de sterren van den Kerstnacht stralen
Over een wijde wereld, diep van vrede,
Van grondelooze rust....
CASPAR
(als uit de diepte opgedoemd, rijst plotseling voor de beiden op, groot, donker en geweldig).
Waar wou je heen?
HET MEISJE
(angstig bij den knaap bescherming zoekend).
Is dit je vader, Melchior, mijn liev'ling?
DE KNAAP
(tot CASPAR, smeekend, onderworpen).
Laat mij, - deze éénen keer!
HET MEISJE
(tot Melchior).
Ik ben niet bang.
Zijn wezen is wel donker; maar zijn oogen,
De diep verborg'ne, staren mild en droomvol.
(tot CASPAR)
Gij zijt zijn vader? - Laat ons samen gaan,
De straat der sterren volgend door den nacht.
Mijn huis is warm van 't vuur dat in den haard
Brandt om de houten blokken; op den disch
Ligt brood in geur'ge sneden; bier en melk
Vindt ge in de kroezen. Weest verheugd ten maaltijd.
Wij willen dwalen over 't witte veld.
Wij blijven niet zoo lang. Een enkle stonde..
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CASPAR
(onbewegelijk op het meisje neerziend).
Wil je met Melchior den nacht ingaan? Kindren verlangen steeds wat zij niet kennen.
Ga stil naar huis terug. - Hij gaat met mij.
Wij kunnen geen verscheiden wegen volgen.
DE KNAAP.
Eén keer!
CASPAR.
Geen enklen keer.
HET MEISJE.
Och, wees toch goed,
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Gij zijt een koning ook, en mildheid is
't Juweel dat koningskronen waarde geeft.
Koning, wees mild, daar gij zijn vader zijt.
CASPAR.
Géén die mij inroept, scheldt mij harteloos;
Maar wien mijn arm den verdren weg verspert,
Heet mij hardvochtig, daar 'k zijn wil weerstreef
Op 't oogenblik dat hij mij graag ontging.
Maar 'k ben niet wreed voor wie mijn wezen kent.
HET MEISJE
(angstig fluisterend).
Wie zijt ge dan?
CASPAR.
Ik ben wie ‘ja’ en ‘neen’
Zegt op der menschen bangste vragen, naar
Een onverzetbre wet, die 't uur mij stelt.
HET MEISJE
(smeekend op MELCHIOR wijzend).
Dit is het uur der liefde voor ons beiden.
CASPAR.
Dit is het uur voor jou. Ga binnen. Ga.
Verwarm je er aan den veilgen haard en droom
De erinneringen na, wier geuren leven:
De vraatge sikkel valt in 't rijpe graan.
DE KNAAP
(vertwijfelend handenwringend).
Vader, mijn vader, heb erbarmen, ach....
CASPAR
(gestreng tot MELCHIOR).
Je broeder Balthazar wees-je van hier.
Die mocht het maal, dat zij je bood, niet deelen.
En vluchten wou je voor mijn aangezicht?
Wáár vluchten, dat mijn schauw je niet bestrijkt,
En Balthazar den luiden stap niet hoort
Der vlugge voeten op den weg der vlucht?
DE KNAAP
(met aldoor afnemende, zwakker stem.)
Vader, ach vader, zie haar teere jeugd.
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CASPAR
(tot het meisje).
Eet zelve 't zoete brood; kruid het met tranen:
Het maakt de spijs gezond. - Nu voort. Wij gaan.
DE KNAAP.
Ik wil niet mede gaan. Neen, neen, ik wil,
Ik kan niet scheiden....
HET MEISJE.
Lief, mijn toeverlaat....
CASPAR
(roepend, gestreng).
Kom, Balthazar!
HET MEISJE.
Wat wilt gij mij?
BALTHAZAR
(verschijnt).
Hier ben 'k.
CASPAR
(tot MELCHIOR, met beslistheid, maar teer).
Wij gaan, mijn knaap.
HET MEISJE
(in wanhoop uitbarstend).
Ik hecht mij aan zijn mantel.
Gij zult mijn hand niet haken uit zijn hand.
DE KNAAP
(zacht).
Vader, gij scheurt mijn hart aan stukken.
HET MEISJE.
Liev'ling!....
DE KNAAP
(de handen smeekend tot Caspar opheffend).
Deze' eenen keer, - deze' eenen, eersten keer....
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HET MEISJE.
Wat doe ik zonder hem? - Zoo neem mij mede.
DE KNAAP.
Vader, ik weet dat ge onverbidlijk zijt;
Maar.... kunt gij ééns niet anders?
CASPAR
(slaat zijn arm en zijn mantel om MELCHIOR heen, en knikt zwijgend, ontkennend).

HET MEISJE.
Melchior!
Koning, - mijn koning! - en uw kroon, uw ster?
CASPAR.
Kom, voort!
DE KNAAP
(klagend).
Mijn kroon ligt in de sneeuw vertreden.
HET MEISJE.
Och, Melchior, waarom je ster gedoofd?
DE KNAAP
(met wegstervende stem).
Mijn ster brandt in jouw hart.
CASPAR.
Geen woorden meer.
DE KNAAP.
Ik kan niet, vader....
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CASPAR
(tot 't meisje).
Ga, 't is de uur'.
DE KNAAP.
Ik sterf.
(CASPAR neemt den knaap in zijn armen op; diep over zijn gelaat gebogen, beschouwt hij hem
met innige teerheid).

HET MEISJE.
Nu breekt mijn hart in mij.
(BALTHAZAR ondersteunt haar en geleidt haar naar de bank bij 't huis, onder de luifel. wezenloos
laat zij er zich neer en staart BALTHAZAR aan).

HET MEISJE.
Wie houdt mijn hand
Met kouden greep en steunt mijn brekend hoofd?
Wie zijt ge, die, nu 't liefst mij werd ontroofd,
Mijn ziel peilt met een donkren blik, - dat 'k, ach,
Dien nooit vergeet? - Gij staat en mart....
Ach, liefde.... dood....
BALTHAZAR
(diep, tragisch).
Ik blijf. - Ik ben de Smart.
HET MEISJE bezwijmt. BALTHAZAR die haar hand vasthield, laat deze glippen. Hij gaat eenige schreden
achteruit; maar staat opnieuw stil en ziet haar zonder ophouden aan. CASPAR heeft den dooden
MELCHIOR langzaam weggedragen. Van verre hoort men den hoorn van den nachtwacht droevig
klinken, en de stem van CASPAR luidt klagend door de stilte:
Wij wandlen en dwalen van her naar der,
En zoeken vergeefs een vaste ster,
Door regen en wind, door sneeuw en vorst..
Wij hebben honger, wij hebben dorst!
GORDIJN.

Schetsen van ontrouw,
door Emmy van Lokhorst.
De Pantoffeltjes.
‘Kindje, je moet er eens uit. Een weekje aan zee zal je opknappen.’ Bart streek zijn
vrouw over het haar. Zij hield het hoofd in de handen, de elbogen op tafel.
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‘Och nee, Bart, dat geeft niets. Ik heb wel meer zulke buien in het voorjaar, een
beetje bloedarmoede en die drukke verhuizing.... daardoor ben ik nu wat down, maar
het gaat wel over, heusch.’
‘Het gaat aan zee gauwer over. Het zou je zoo goed doen, Ester.’
‘En dan zit jij de heele week alleen.’
‘Ik zal niet van verdriet omkomen. Dus, dat is afgesproken, jij zet alle zware zorgen
van je af en leeft een week voor je plezier.’
Nu zàt ze aan zee. De laatste dag was het morgen. En de zes dagen alleen bij het
ruime water, bij de duinen hadden haar niet opgeknapt. Ze leunde achterover in haar
badstoel en tuurde naar den breeden zacht gelen avondhemel, hooge koepel over het
eindelooze water.
Hield ze niet meer van Bart? van Bart, haar man, die tot kort geleden haar alles
gaf wat zij verlangde....
Of - had ze altijd iets anders verlangd, iets dat nu naar voren kwam en haar onrustig
en prikkelbaar maakte, weken lang nu al.
Was het misschien de sleur, het alle dag hetzelfde, dat iets in haar had afgestompt
voor de groote liefde?
Nee, nee, ze kon niet trouw zijn. Trouw lag buiten haar aard. Ze wilde altijd datgene
wat ze niet bezat en verwaarloosde voor een ver, onbereikbaar ideaal de lieve dingen,
welke haar eigendom waren.
Maar vóór alles was het de drang tot leven. Tot alles ervaren, alles doormaken,
wat zich aan haar voordeed.
Daarom had ze Dolf niet onverbiddellijk op een afstand gehouden. Toen hij pas
bij Bart en haar aan huis kwam, had ze terstond gemerkt, een meer dan alledaagschen
invloed
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op Dolf uit te oefenen. En haar vrouwelijke ijdelheid had dien invloed beproefd en
uitgebreid, tot een eigenaardige electrische sfeer tusschen hen was ontstaan.
Haar snelle, abrupte manier om hem de waarheid te zeggen, had Dolf er toe
gebracht, haar oordeel te aanvaarden als de eindbeslissing van alles. Hij kwam met
zijn celibatairszorgen bij haar, de getrouwde vrouw, die een milieu van warmte en
gezelligheid had geschapen en leverde zich op genade of ongenade aan haar oordeel
over. Haar ironie, haar nuchter analyseeren van zijn lyrische gevoelens, en de vreemde
wankele genegenheid, die hij desondanks achter al haar woorden voelde, had hem
vast aan haar gebonden.
Als Bart naar een avondvergadering was, zat Dolf bij haar en kon uren naar haar
bewegende handen kijken, die bezig waren een kous of ander kleedingstuk te
herstellen.
‘Prachtig zijn je handen, Ester,’ had hij op een avond gezegd.
‘Vooral met die sok als achtergrond,’ spotte ze.
‘Vindt Bart het niet heerlijk, dat jij zijn sokken stopt?’
‘Laatst was hij den heelen dag uit zijn humeur. En hoe kwam dat, denk je? De
sokken die hij aan had waren niet door mij gestopt. Dat voelt ie dadelijk.’
Dolf keek haar lachend aan. ‘Spotster, dat vind ik juist zoo heerlijk, dat jij
sentimentaliteit belachelijk maakt. En tóch zijn je handen prachtig.’ En toen was hij,
gelijk de romanridders, op een knie gezonken en had haar vingers gekust met sok en
al.
Ze herinnerde zich naaldfijn, hoe dit gebaar van hem haar een groote voldoening
had gegeven. En haar ironie was zoetjes aan milder geworden, haar toon werd warmer.
Zij kon zich nu niet meer alle nuances herinderen, maar fel stond in haar geest die
avond, toen hij zijn eenzaamheid in wilde wanhoop had uitgesnikt en ze hem
koesterend, troostend, over het haar had gestreken. In een heftig elan had hij haar
toen gekust. Een korte, hartstochtelijke zoen, ze had zijn snor pijnlijk aan haar lippen
gevoeld - en dadelijk was hij weggeijld, het huis uit, of er brand was.
Weer zag ze zichzelf staan in de kamer, na zijn heengaan. Geschrokken was ze,
maar niet boos of verontwaardigd. De gedachte aan Bart welde even, maar ze drong
die terug. Als ze niet boos was, vond ze het dus goed.... hield ze dus van Dolf.
Maar God! je kon toch maar van één houden. En ze hield van Bart.... of was het....
dof geworden, een kleurlooze genegenheid?
Ze moest het Bart vertellen van die zoen, ze moest eerlijk blijven. Maar - dan
kwam Dolf natuurlijk nooit meer in huis. En terstond had ze geweten, dat ze hem
nog niet verliezen wilde. Ze wilde weten, of dit ‘de ontrouw’ was, die wilde ze
kennen, doormaken. Nu ze eenmaal zoo was, wilde ze zich zelf tot den bodem kennen.
Toen was de tijd van marteling begonnen. Ze had Bart verzwegen, wat gebeurd
was. En Dolf was terug gekomen en had haar weer gekust. En weer. En weer. En
Ester had gezwegen tegen Bart. Maar de rust was van haar geweken. Opgejaagd liep
ze door het huis, haar lachen was krampachtig, haar praten gedwongen. En een
heimelijke wrok tegen Bart begen in haar te groeien, dat hij maar niets merkte. Hij
hield toch niet zoo innig van haar als ze vroeger meende; anders had hij toch moeten
bespeuren, hoe zij van hem wegdwaalde, hoe haar hart van hem vervreemdde. En,
als kon Bart het beseffen, uitte zij haar wrok, door, uitdagend, Dolf op te hitsen, hem
zijn kussen terug te geven, zijn liefdebetuigingen te beantwoorden.
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Soms, als Dolf weg was, greep ze haar slapen vast en trachtte na te gaan, wat echt
was in die uitingen jegens Dolf en wat wraak jegens Bart had ingegeven; ze kon het
niet onderscheiden, het vloeide ineen.
Langzamerhand meende ze vaster en vaster, dat ze van Dolf hield en dat haar
gevoelens voor Bart niet meer dan gehechtheid waren.
De tragische toon, die Dolf in zijn harts-
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tochtelijke ontboezemingen legde en waardoor zij zich voelde: de eenige vrouw, die
Dolf kon lief hebben en die juist voor hem onbereikbaar was, voor hem die zoo
smachtte naar liefde - die tragiek was het aureool, dat om haar eigen leed kwam en
het een schijn van adel verleende, die zij telkens weer zag verdwijnen voor
machtelooze schaamte.
Zij trachtte zich gerust te stellen door de overpeinzing, dat zij boven alles met
zichzelf eerlijk bleef. Als zij niet in staat bleek tot trouw aan haar groote liefde, als
zij verachtelijk en minderwaardig was, dan zou dit alles op een andere manier ook
tot uiting zijn gekomen. Hoe eerder zij zichzelf doorzag, en hoe dieper blik zij in
haar eigen vermogen tot liefhebben sloeg, hoe beter.
Weldra kon ze met zwijgen niet meer volstaan. Leugens volgden leugens. Nu zij
tot zulke offers in staat bleek, begon ze haar neiging voor Dolf hooger te schatten.
Hij was het dus waard, dat zij door hem leed, ze hield dus meer van hem, dan ze
gedacht had. Hij was haar ook wel zeer verwant: zijn intuïtie evenaarde soms de
hare. En zijn nietachten van de omstandigheden, als hij haar maar mocht liefhebben....
dat was wel groot.
Hij had zulke fijne ingevingen.... als zij down was - en dat was zij dikwijls - zat
hij stil op den grond naast haar stoel en kuste den zoom van haar rok. Vroeger zou
zij dit uiterst ridicuul hebben geacht, nu zag ze er een hulde in aan haar heldhaftig
lijden en het troostte haar. Bart werd hoe langer hoe zwijgzamer. Aan het middagmaal
zaten zij als vreemden tegenover elkander. Eerst had ze verondersteld, dat Bart
vermoedens had, die niet wilde uiten, maar er onder leed. Doch toen zij, voorzichtig,
navraag deed, bleek zijn verstrooidheid voort te komen uit strubbelingen met zijn
werk. En met een bitter brok in haar keel, had Ester zich afgewend.
Haar bleekheid, onrust en mistroostigheid waren Bart tenslotte opgevallen. En nu
zat ze hier, aan zee, om‘op te knappen’.
Ze had verwacht, dat de eenzaamheid haar zuiveren zou. Maar onvree en verwarde
gevoelens bleven en groeiden tot zware melancholie.
En nu ging zij morgen terug. Als ze eens niet ging. Als ze eens ver, ver weg trok,
en alle liefde of wat er op leek uit haar leven bande. Hard werken.... ergens in
Amerika.... ze zuchtte, schamper glimlachend om haar eigen gedachten. Daarmee
loste ze dezen tweespalt niet op. Ze moest het uitvechten, tot een of ander resultaat
komen.
Ze huiverde in haar badstoel. Duisternis daalde zwaarder over zee en duinen. Ze
moest naar haar pension terugkeeren.... Ze zocht haar taschje. En weer terugleunend
in de stoel, herlas ze de twee brieven, die ze dien middag kreeg. Een van Bart, om
te melden, dat hij den avond van haar thuiskomst uit de stad moest voor een dringende
vergadering, maar met den laatsten trein terug hoopte te zijn, om haar thuis te vinden.
Van Dolf een kort briefje, haar smeekend den laatsten dag van haar ‘verbanning’
met hem door te brengen, daar hij haar enkele noodzakelijke dingen te zeggen had.
Terwijl ze naar het dorp terug liep, voelde ze weer de felle teleurstelling om Barts
briefje. Ze was nu toch een week weg geweest en hij had haar blijkbaar niet gemist,
noch zich op haar terugkeer verheugd.
Het lot scheen het zoo te willen: haar eigen man had haar niet noodig en een andere
smachtte naar haar....
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Laat viel zij eerst in slaap. En zij ontwaakte weer vroeg. Het ruischen van de zee
scheen haar dien morgen sterker.... en de wind gierde om het huis met dreigende
loeiïng.
Na de koffie pakte ze haar koffertje en maakte zich als gereed, om naar huis te
gaan. Het afscheid van de weinige pensiongasten was spoedig gedaan. Ze deden haar
uitgeleide tot de tram.
Aan een der volgende halten gaf Ester haar kofiertje in bewaring en wandelde de
tram tegemoet, waarmee Dolf zou komen. Dadelijk, toen ze hem zag uitstappen, rees
een wrevel in haar. Wat stond die hoed hem toch leelijk. En om die zware overjas
mee
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te brengen; of hij naar de Noordpool ging!
Ze liepen de duinen in. De zon scheen over den smallen, met asch bestrooiden
weg. Snelle windvlagen gierden langs de duintoppen, deden het zand warrelend heen
stuiven. Dolf greep telkens naar zijn hoed, verstond niet wat Ester zei en hetgeen hij
antwoordde, ging in den wind verloren.
In het dennenbosch, dat in de duinkom groeide, ging het beter. Ze stonden stil om
op adem te komen en liepen toen langzaam de kleine wegjes, die naar een boerderij
voerden. Op een grasveld, dat zich aan den voet der duinen uitstrekte, graasden een
paar koeien. Hun logge koppen hingen traag neer, en gingen langzaam omhoog, toen
Ester en Dolf voorbij kwamen.
Achter de boerderij begonnen de loofboomen. In een laantje stond Dolf stil en
wilde Ester kussen. Maar ze ontweek hem en liep door.
‘Ben je boos op mij, Ester?’
‘Waarom zou ik?’
‘Je bent zoo vreemd en kil.’
‘Ik kan het niet helpen. Je moet me nemen zooals ik ben.’
Zwijgend sloegen ze een hollen weg in.
‘Ben je heelemaal niet blij me te zien, Ester?’
Ze keek hem nadenkend aan. ‘Het is wel vreemd, maar, nee, ik ben niet blij.’
Hij keerde zijn hoofd af. Dit sprakeloos gebaar deed haar aan als verwijt. Ze greep
zijn hand. ‘Ik geloof, dat ik niet kan liefhebben, Dolf. Tracht met mijn....
vriendschap....’
‘Schei uit,’ beet hij haar toe, zijn hand met een ruk wegtrekkend. Zijn ruwheid
deed haar goed. Dat was kracht, dat was actie. Die sprakeloosheden ergerden haar
doodelijk.
‘Weet je wat jij bent? Een koele coquette!’
In al haar starheid schoot ze in den lach.
‘Beste Dolf, wat een gemeenplaats!’
Hij sprak door: ‘Een koele coquette. Je moedigt mij aan. je laat mij dezen dag met
je zijn en om mij op stang te jagen, begin je met ijzige koelheid.’
‘Dolf - die toon hoort niet tusschen ons. Zullen we hier even gaan zitten? En vertel
me nu eens, wat waren die noodzakelijke mededeelingen....?’
‘Die waren, dat ik naar je verlangde en bij je wou zijn. En nu je mij dezen dag
hebt gegeven, nu zal ik ook van de gelegenheid..’ Hij bedwong zich. ‘Begrijp je niet,
dat ik langzamerhand dezen toestand onverdragelijk vind?’
‘Dat begrijp ik best. Maak die toestand dan anders.’
‘Anders.... Ik kan er toch niet met je vandoor gaan?’
‘Waarom niet?’
‘Zou je dat willen?’
‘Zou jij dat willen? Immers niet.’
‘Als ik geld had.... Maar nu zou ik mijn baantje verliezen.... en....’
Ze keerde zich naar hem toe: ‘Het hoeft niet, beste Dolf.... Sloof je niet zoo uit.
Ik gà er niet met je van door.’
Hij keek haar onzeker aan, ‘Zie je, Ester. Ik wou eens een dag met je zijn onder
den ruimen hemel.... Daar bij jou thuis benauwt alles me. Van de week kwam ik Bart
tegen, hij troonde me mee. “Strooweduwnaar,” zei hij. Hij zag er slecht uit en hoestte
leelijk. Toen vond ik ons zoo gemeen, - zoo laag.’
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Ester was rechtop gaan zitten. Ze keek hem strak aan. ‘En daarom, Ester, hm, wou
ik niet meer bij je komen.... daar in zijn huis....’
‘Vind je dat eenig verschil maken?’ vroeg ze.
‘Ja, dat maakt voor mij verschil. Hier buiten zijn we twee menschen, die uit eigen
vrijen wil elkaar zoeken. Hier buiten sta je vrij tegenover mij. Ester, ik heb zoo
verlangd je eens heelemaal vrij te zien.... je heelemaal voor mij te hebben. Ik heb
deze week zoo krankzinnig naar je verlangd en.... nu ben je zoo....’
Ze zaten onder een breeden eik. Ester
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keek omhoog in zijn grot van bladeren en, weer neerkijkend, zag ze hen beiden als
twee kleine menschen langs vreemde wegen zoekend naar het geluk, dat steeds verder
week. Moest ze de jacht nu maar niet opgeven....
‘Dolf, ik zei straks al: ik kan niet lief hebben. Ik kan niet gelukkig maken. Ik kan
niet lief zijn. En dat ik wórd liefgehad, geeft mij niets, het laat me koud en strak.’
‘Je hebt wel eens anders gesproken, Ester....’
‘Als ik anders sprak was ik verontwaardigd over Barts koelheid en in
verontwaardiging windt een mensch zich op tot allerlei gevoelens, die later
verdampen.’
‘Ik was dus repoussoir, om Bart tot meerdere warmte te dwingen.’
‘Dolf, ik weet het niet. Ik weet niets. Ik ben zoo verstard. Ik voel me als een
mummie. Je kunt je boos maken en je kunt naar mij “smachten” zooveel je wilt, je
hebt niet de macht, om mij van binnen te ontroeren.’
‘Waarom heb je me dan laten komen vandaag. Je had me kunnen aftelegrafeeren.’
‘Ik hoopte, dat je me wél zou ontroeren, dat je me iets geven zou.’
‘En hoe komt het dan, dat ik daartoe plotseling niet meer capabel ben volgens
jou?’
Ze keek hem aan. Iets van de oude ironie blonk in haar oogen. ‘Ik geloof haast,
dat het komt, doordat ik je hoed zoo leelijk vind.’
Hij gooide zich met een geprevelden vloek op zijn andere zij. ‘Maak toch geen
grapjes,’ zei hij tusschen zijn tanden.
‘Och, Dolf, ik geloof, dat de belangrijkste dingen in het leven worden beïnvloed
door een hoed, of door de kleur van je das.’ Ester speelde met een grashalm.
‘Dat is alleen zoo, als er geen waarachtige gevoelens in het spel zijn. Van Bart
zou het je niet hinderen, welke hoed hij opzette. Maar ik ben....’
‘Jij bent de illusie,’ viel ze hem in de rede. ‘En een illusie moet er altijd verleidelijk
uitzien, anders heeft hij heelemaal geen reden van bestaan.’
‘Je houdt niet van mij, dat is de kwestie. En die leege paradoxen van je kan ik niet
bewonderen.’ Dolf zweeg grimmig.
‘Groote God, Dolf, ik mag van geluk spreken, dat ik niet met jou getrouwd ben.
Ik geloof, dat wij.... ruzie.... zouden krijgen.’
Dolf keek haar aan. ‘De vrouw, die ik zou trouwen, zou gelukkig zijn. Ik verzeker
je, dat mijn vrouw me niet ontrouw zou wezen.’
Ester streek haar rok glad, die een hevige windvlaag deed wapperen. ‘Dat zou van
de vrouw ook afhangen. Ik, bijvoorbeeld, zou je stellig ontrouw zijn.’
‘Dat zou je niet. Als een ander in het spel kwam, zou ik zeggen: kies, jouw geluk
is mij het hoogste, wat je ook beslist, ik zal er mij in schikken.’
Ester keek hem vroolijk aan. ‘Zulke edele voornemens houden een mensch staande,
vooral als je niet in de gelegenheid bent, ze aan de werkelijkheid te toetsen.’
‘Geloof je me niet, Ester? Denk je, dat ik anders zou handelen?’
‘Gewoonlijk doet ieder juist heel anders dan hetgeen hij gedacht had te zullen
doen.’
‘Ester, wat ben je onverdragelijk nuchter.’
‘Ik geloof, dat we onweer krijgen. Dat doet me de werkelijkheid altijd scherp zien.’
‘Onweer? Ja, ik geloof, dat je gelijk hebt. Wat een wolken....’
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Dikke druppels vielen tusschen de boomen door op den drogen grond. Ze stonden
op. ‘We kunnen in die boerderij schuilen, Ester. Stap wat door, anders wordt je
doornat.’
Voorover tegen den straffen storm in, liepen ze naar de boerderij. Halverwege
stroomde echter de regen in vette stralen neer. Fel schoten bliksemstralen langs de
duistere boomen en donderend bonkte het gerommel boven hun hoofden.
‘Trek mijn jas aan Ester.’ Dolf sloeg beschermend het kleedingstuk om haar
schouders. Haar dunne blouse was reeds geheel doorweekt, heur haren plakten tegen
haar voorhoofd en slapen.
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Hijgend vluchtten ze de deur der boerderij binnen. De boerin had hen zien aan komen
en schudde haar hoofd: ‘Ze hadden kunnen getroffen worden, bij die eiken sloeg de
bliksem dikwijls in.’
Ester keek haar aan net wijd open oogen en opeens zag ze zichzelf liggen, dood,
naast Dolf. En Bart zou denken.... zou denken.... En hij zag er slecht uit, hij hoestte;
hij hoestte leelijk, had Dolf gezegd. Natuurlijk was hij ziek en zij was hier.... met
Dolf...., hij was ziek, ze voelde het, ze wist het zeker, dat hij erg ziek was, heel erg,
misschien riep hij om haar, misschien lag er aan haar pension een telegram. Hij lag
in bed en had koorts en lag in huis en zijn vrouw, - zijn vrouw was met éen ander
gaan wandelen.
Ze slikte. Dolf had iets tegen haar gezegd, maar ze hoorde het niet. Ze stonden
nog steeds in het gangetje van de boerderij. ‘Kom toch binnen, mins,’ zei de boerin.
Ester keek haar aan. ‘Nee, ik moet dadelijk weg, dank u wel.’
Dolf greep haar arm. ‘Het regent nog zoo hard, Ester, je moet tôch wachten.’ Ze
schudde zijn arm af. ‘Ik ga dadelijk weg, zeg ik je. Het kan me niet schelen, dat 't
regent.’
‘Maar Ester....’ Ze liep al buiten. Met groote stappen kwam Dolf achter haar aan.
‘Wat beteekent dat nu. Je wordt ziek, Ester.... Wacht een kwartier....’
Ze liep door. Het mulle duinzand kleefde aan haar voeten als nat poeder. De
duistere hemel zond nog steeds snelle flitsen neer. Ze liep als had ze vleugels. Dolf
had het praten opgegeven. Met een grimmig gezicht liep hij achter haar aan en liet
zich nat regenen. Op den aschweg ging het loopen beter. Ester temperde haar vaart,
toen ze bij de tramhalte was. In het wachtlokaal zonk ze neer en schudde 't water uit
haar haren.
‘Heb je een spoorboekje,’ vroeg ze Dolf.
‘Alsjeblieft,’ nijdig gooide hij het op de tafel neer. Ester zocht.... ellendig, o,
ellendig, ze kon niet voor acht uur thuis zijn en dan nog vier keer overstappen.
‘Wil je me nu eens vertellen....’ begon Dolf.
Ester legde 't spoorboekje neer. ‘Ik wil naar huis, ik wil naar Bart,’ zei ze als een
kind.
‘Wensch je, dat ik je vergezel?’
‘Liever niet. Daar komt de tram.’
Vreemd neergedoken lag het landschap onder 't gordijn van regen. En toen de tram
wegreed, stond Dolf, een eenzame figuur tegen de duinen, haar na te zien, zonder
groet.
De reis duurde eindeloos. Stations, treinen, volle coupé's en bij alles de donder,
de snelle violette bliksems en de regen....
Doorweekt en uitgeput opende ze eindelijk de huisdeur. Zou hij roepen? zou hij
blij zijn, of haar weg stooten.... hij wist alles natuurlijk. O, als ze maar bij hem mocht
blijven, al was zijn liefde weg....
Ze stommelde op de donkere trap; haar schoenen sieperden bij elken stap. Ze
stootte tegen de paraplubak.... Dit was haar huis en hij zou haar weg zenden. Ze
opende de kamerdeur. Donker was alles. Op de tast vond ze lucifers. De lamp gloeide
aan.
In haar sluik neerhangende natte kleeren, haar verregende hoed en zware schoenen
stond ze op het kleed van de huiskamer.
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De heele kamer was vol bloemen. Witte seringen en lelies zonden hun zwoele
geur door de lucht.
Wat beteekende dat? Ester keek met verdwaasde blik rond. Daar: haar stoel.... met
groen versierd....
Ze streek zich over het voorhoofd, sloot even de oogen. Toen ze ze opende, zag
ze in het zacht schijnende lamplicht van de vertrouwde kamer iets op de tafel. Het
was toegedekt met een wit papier. In Bart's handschrift stond er op:
Voor de liefste.’
Ze rukte het papier weg, hield 't tegen haar borst.
En onder 't papier op tafel stonden haar eigen pantoffeltjes, in elk lag een lelie.
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De stilte,*)
door H. Moulijn-Haitsma Mulier.
Zooals de steigerende rossen
Van de zee na 't wilde woeden
Zich vleiend dringen
Tegen 't land,
En rillend geven
Van hun zachtheid
Aan den meester
Die hen dwong,
Zoo zie ik voor de stilte
Van mijn ziel,
Na 't wild bewegen,
Veel lange rijen bloemen
Wuivend neigen,
En ik hoor haar stem:
De stilte komt,
Wij hooren haar komen,
Zij loopt nog tusschen de boomen,
Zij loopt in het suizen
Van de lucht in de bloemehuizen,
Stilte kom....
- Zwijgen alom.

*) Erratum: Het gedicht van mevrouw Moulijn in ons Novembernummer (blz. 311) werd bij
vergissing getiteld: ‘De Stilte’. Het heet ‘De Wandeling’.
Red. E.G.M.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Joh. de Meester, Goethe's Liefdeleven, Amsterdam, Em. Querido, 1919.
Fransche Kunst, bibliotheek van fransche letterkunde, schilderkunst,
muziek enz., onder redactie van Dr. P. Valkhoff, X.C. Serrurier, De
Pensées van Pascal, Leiden, A.W. Sijthoff's U.M., 1919.
Dr. J. Prinsen J.Lzn., De Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde
aan de Universiteit, rede ter aanvaarding van het hoogleraarsambt aan
de Universiteit van Amsterdam; Groningen en den Haag, J.B. Wolters,
1919.
Nederlandsche Kunst, een reeks artistieke handboeken onder redactie
van Joh. Vorrink, I.J. Prinsen J.Lzn., De Oude en de Nieuwe Historische
Roman in Nederland; II, Dr. Jac. van Ginniken, Gelaat, Gebaar en
Klankexpressie; Leiden, Sijthoff's U.M., 1919.
Een nederlandsch uitgever - dezelfde, nota bene, die van de hierboven opgesomde
geschriften méér dan de helft heeft laten drukken - betoogde onlangs in het openbaar,
dat de nederlandsche letterkundigen van tegenwoordig, in plaats van almaar-door
romans te schrijven, gelijk hij hun den raad geeft te doen, ‘veel te veel uit
Goethe-Dante-Vondelen gaan’. Ik heb mij daar toen over verwonderd - men vergeet
wel eens dat degelijke menschen-van-zaken altijd en overal degelijke
menschen-van-zaken blijven - bij nader inzien echter begreep ik het volkomen. Het
zal dien uitgever zijn gebleken, dat van de meeste boeken over litteratuur lang en
láng zooveel niet verkocht wordt als van romans (doorloopende verhalen alsjeblieft!
Bundels schetsen of novellen beweert de winkelier ook al niet te kunnen slijten!)
Ik daarentegen, die dan ook (zeer tot mijn schade) nooit een degelijke
man-van-zaken heb kunnen worden, waardeer het juist ten zéérste in onze
tegenwoordige letterkundigen, dat zij (en sommigen van hen onder hun romanwerk
door) zich méér dan een paar decenniën geleden aan het bestudeeren van, en het
schrijven over, hun vak, de litteratuur zijn gaan wijden. En vooral, dat er weer meer
over buitenlandsche litteratoren en hun arbeid geschreven wordt, juich ik hartelijk
toe. Ook onze nieuwe hoogleeraar in de nederlandsche letterkunde, Dr. J. P r i n s e n
J.Lzn., twee van wiens geschriften ik het genoegen heb hier aan te kondigen, wijdt
telkens uit over allerlei buitenlandsche litteratuur, ook wanneer hij de nederlandsche
onder handen heeft. Zie, dat vind ik een in alle opzichten verheugend verschijnsel.
Wij Hollanders hebben den naam (in Holland vooral) van uitstekende linguisten en
cosmopolitische geesten te zijn. En wie den naam heeft van vroeg opstaan...., helaas,
er is niet heel veel grond voor dat volksgeloof aan onze taalkundige begaafdheden;
wij beginnen al tegen ons tiende jaar fransch te leeren, doch maar zeer enkelen onzer
spreken die prachtige taal tegen hun 25e zuiver en vloeiend. En wat ons
cosmopolitisme betreft - nu ja, als wij er eenmaal zijn, in 't buitenland, ontwikkelen
wij vaak een zeker schaamachtig, om niet te zeggen bangelijk, aanpassingsvermogen
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(zich uitend vooral in onze kleeding), maar thuis, in Holland, zijn en blijven de
meesten onzer maar al te eigenwijs en te zelfgenoegzaam.
O zeker, er zullen wel dingen bestaan - behalve kolen, brood en biefstuk - ook wel
geestelijke ‘dingen’ zullen er zijn, waarvan de voorraad in ons kleine landje, in
vergelijking met de grootere, zich gunstig onderscheidt. De Nobel-prijzen worden
telkens weer aangehaald om dit te bewijzen.
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Maar ook waar het die geestelijkheden betreft, ja zelfs wanneer het eens mocht blijken
(onzinnige onderstelling!) dat wij in alle kunsten, alle wetenschappen uitblonken
tegenwoordig, zou het zelfs dan niet altijd geraden blijven onze geestelijke relatie
tot het grootste wat het buitenland heeft voortgebracht gretiglijk te onderhouden?
En, wanneer wij dit doen, daarvan in 't openbaar verslag te geven en op die manier
te toonen, telkens weer, hoe ze op ons inwerken, die alle grootste geschriften, hoe
onze moderne geesten zich tot hen verhouden? Mij dunkt, er is geen beter middel
om tot de kennis te geraken zoowel van het schoonste der wereldlitteratuur als van
onze eigen geteisterde menschenzielen.
Hoe prat men moge gaan op Hollands geest en kunst - en hoeveel men moge af
te dingen hebben op de Duitsche - dat Holland nooit een man als Goethe voortgebracht
heeft, zal zelfs de bekrompenste nationalist wel willen toegeven. Goethe, halfgod
noemt hem De Meester, en inderdaad wij plegen tot hem op te zien als tot iets ten
eenenmale onbereikbaars. ‘Goethe, nu ja, Goethe!’ krijgt tot antwoord wie de
Duitschers met zijn naam verdedigen wil, ‘hoe hoog steekt hij uit ook boven al zijn
landgenooten!’ Zelfs hem grondig te bestudeeren, hem geheel te leeren kennen, 't
lijkt een onbegonnen werk. Daar is niet alleen de ontzaglijke productie van den heros
zelf, daar is ook die schrikwekkende, steeds nog aangroeiende bibliotheek-vol
geschriften óver hem. Goethe's liefdeleven, zijn er geen tientallen dikke boeken over
geschreven door duitsche en andere ‘onderzoekers’ - brr, wat is er aan gepulkt en
gepeuterd, over genijdast en gedelireerd; hoe kneuterig-genoeglijk is het allerlei....
achtenswaardige lieden gebleken, zooveel menschelijkheden te ontdekken in een
half-god!
Johan de Meester intusschen heeft Goethe aangedurfd. Na lectuur van eenige
boeken heeft hij een lezing over hem gehouden. Brutaalweg, zou men kunnen zeggen,
naïefweg, eenvoudigweg, waren betere termen misschien. Tot den dichter in Goethe
ziet hij met diepsten eerbied op, ook den mensch eerbiedigt hij - aan dien mensch
voelt hij zich tevens verwant. Den minnaar in Goethe verbeeldt hij zich te begrijpen.
En waarom zou hij niet? Moet men juist even groot dichter zijn om den mensch in
een dichter te kunnen benaderen? Door heel wat minderen dan Johan de Meester is
over Goethe's liefdeleven wijsheid verkocht. En hier komt het aan op den toon. Die
van De Meester is nergens hinderlijk, integendeel, het is een toon doordrenkt van
deemoed - een eigenschap trouwens, waarvan deze weldra zestigjarige schrijver nooit
ophield blijken te geven (te veel soms naar den zin zijner vrienden!) Dat zijn lezing
- thans door Em. Querido tot een boekje gemaakt - tevens, en in hooge mate,
onderhoudend, levendig, geestig is, ik zal het wel niemand behoeven te verzekeren.
In franschen geest werd hier geschreven over den grootsten duitscher. In franschen
geest en in dichterlijken geest. Het mag wel eens opgemerkt worden, nu weer zoovele
hollandsche dichterlingen - zoo oudere als jongere - zich in hun soidisant
wijsgeerigheid, diepzinnigheid, verbeelden, ook de dichterlijkheid in pacht te hebben.
Hier gaf een hollandsch realistisch prozaschrijver bewijzen van prachtig mee voelen
althans met de eenzaamheid van een groote dichterziel. Ook als minnaar, dit is de
slotsom van De Meester's boekje, bleef Goethe natuurlijk de eenzame die zijn genie
nu eenmaal van hem maken moest. Eenzaam, en in diepsten zin onbegrepen, ook
door hen die zij het innigst liefhebben, zóó levende groote dichters.
Goethe, hoe groot ook, staat ons modernen nader dan Pascal. Het is mogelijk, dat
ik hier meer voor mijzelf alleen meest spreken; ik weet, ook thans, ja juist in deze
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aangrijpende oorlogs- en na-oorlogsjaren, leven er velen die naar het ascetisme
verlangen (zoo zij 't zelf ook niet bereiken) als naar een verlossing en een verheffing.
Goethe
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blijft, bij al zijn onbereikbare grootheid, zoo ontzaglijk menschelijk voor ons staan.
De vurigheid van Pascals ascetisme, van zijn streven naar absolute heiligheid, is ons
ver en vreemd, omdat wij haar zoo weinig menschelijk vinden. Menschelijkheid,
meer dan heiligheid, is ons modern ideaal. Het deed mij innig genoegen te mogen
constateeren, dat mejuffrouw Dr. Cornelia Serrurier, de prachtig toegewijde schrijfster
van het boekje over Pascal, dat in Valkhoff's serie ‘Fransche Kunst’ verschenen is,
dit, ondanks haar warme bewondering, met mij eens is. ‘Al zijn streven’ - zoo schrijft
zij blz. 20 - bepaalde er zich verder toe, het langdurige lijden, dat hem opgelegd was,
in volle overgave te dragen. Zijn zuster Gilberte, die hem verpleegde, heeft ons
beschreven hoe geduldig, hoe zacht en goed hij zich in zijn laatste levensjaar jegens
allen betoonde. Hij betrachtte het meest bovenmenschelijke - men zou haast kunnen
zeggen het meest onmenschelijke - ascetisme, en de ontberingen die hij zich oplegde,
stuiten ons soms in haar overmaat. Pascal wil zichzelf overwinnen, maar hij gunt
zich niet het genot dier overwinning, want zich voldaan toonen over een volbrachte
plicht, dat is weer ‘het hatelijk ik’ vergoden, dat hij juist verachten wil. Hij gunt zi
h geen zielerust en blijden vrede en zelfs zijn hart wil hij bedwingen, zooals hij het
zijn rede gedaan heeft. ‘Indien mijn hart even arm was als mijn geest’, riep hij uit,
‘dan zou ik heel gelukkig zijn’.
En verderop (bl. 21): ‘Als Pascal geen heftig bewogen temperament had gehad,
als hij geen groote ondeugden had moeten overwinnen, dan zouden wij niet dat
grootsche en smartelijke geschrift: de P e n s é e s bezitten. Zijn leven is een
voortdurende foltering geweest, een tragisch conflict tusschen zijn aanleg en zijn
idealen, tusschen zijn neigingen en zijn geloof. Hij bezat de schitterendste talenten
en zijn levens pvatting dwong hem ze te versmaden; hij had een hevig karakter en
hij moest dat innerlijke vuur uitdooven; hij was van nature hoogmoedig en hij moest
die ikheid, die steeds zich gelden liet, beteugelen. Zijn overtuigingen hebben zijn
leven tot een voortdurende marteling gemaakt, tot een langzamen zelfmoord, met
een verfijnde wreedheid volbracht, en waarvan wij de beschrijving niet zonder
gemengde gevoelens lezen kunnen: wij hebben diepe bewondering voor de wilskracht,
die Pascal in staat stelde zijn leven gestaag aan zijn idealen te offeren, voor al het
groote en schoone in dat nobele karakter, en tevens een zekeren weerzin van zulk
een vèr gedreven haat van alle zuivere menschelijkheid, die maakte dat zijn oogen
gesloten bleven voor véél dat ons aardsche leven bekoring schenkt, en hem zijn meest
schitterende talenten deed minachten’.
Onmenschelijk, zou men h a a s t kunnen zeggen, schreef Dr. Serrurier. Zij verkiest
het woord bovenmenschelijk. Toch móet ten slotte ook dit karakter tot het
menschelijke gerekend worden. En als wij eens goed bij ons zelven nagaan, hebben
wij niet allen, of bijna allen, er iéts van in ons, en ware het niet te wenschen dikwijls,
dat wij er wat méér van hadden? Alleen in zijn ontzettende hevigheid, zijn
overdrijving, is Pascal's ascetisme ons ver en vreemd en.... onsympathiek.
De P e n s é e s , dat ‘grootsche en smartelijke geschrift’, zegt juffrouw Serrurier,
hoe weinigen onzer die het kennen, het gehéél gelezen hebben. Fenna de Meijier is
een dier weinigen; zij vertaalde de geheele Pensées en gaf haar vertaling aan de
Wereldbibliotheek. Zou deze enorme arbeid, met bijna verbluffende toewijding en
volharding verricht, wel voldoende beloond en gewaardeerd worden? Wij mogen
het alleen hopen. Zeker is dat mejuffrouw Serrurier's boekje - gevoegd bij mej. de
Meijier's voorwoord, - het zijne zal doen om hernieuwde belangstelling voor Pascal's
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hoofdwerk in Nederland te wekken en om de belangstellenden in Pascal's
gedachteleven in te leiden. Het is verbazend en in hooge mate
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verheugend, zooveel als tegenwoordig door nederlandsche vrouwen voor de litteratuur
wordt gedaan.
Een der mánnen op wie wij in deze rekenen mogen, is onlangs gelukkig tot
hoogleeraar te Amsterdam benoemd. Het is Dr. J. Prinsen JLzn. Mijn lezers herinneren
zich misschien, hoe voor zijn candidatuur in deze kolommen gepleit werd, zij zullen
zich dan kunnen voorstellen hoezeer zijn benoeming den schrijver dezer kroniek
verblijdde. De oratie, waarmede Dr. Prinsen het hoogleeraarsambt aanvaardde, was
mij een nieuw bewijs van zijn goed recht op dit ambt. Hoffelijk maar met groote
beslistheid, stelt daarin de kunstzinnige geleerde zijn opvatting tegenover die van
zijn voorganger Te Winkel. De tijd van het critiekloos vergaren van kennis betreffende
de nederlandsche litteratuur en haar voortbrengers is voorbij. Om een voor de hand
liggende vergelijking te gebruiken: de kunstwerken zullen door den custos niet langer
in een pakhuis opgestapeld worden; hij zal er een keuzetentoonstelling van aanrichten
en zorgen dat wij bij het bezichtigen der tentoonstelling behoorlijk geleid en
voorgelicht worden. ‘Waar mannen als Kloos, van Deyssel, Verwey hebben
gesproken, Nederland hebben wakker geschud en hebben getoond, hoe er heerlijke
schoonheid en rijk bloeiend leven is in de kunst; waar in zoo talrijken is ontwaakt
het besef van het bestaan eener wereld van geestelijke rijkdommen, daar kunnen wij
aan onze scholen niet meer volstaan met een onderzoek naar de feiten alleen. Hoe
zeer ik mijn grooten leermeester F r u i n ook heb gewaardeerd en liefgehad, ik kan
en mag niet meer aan zijn zijde staan. De hoogleeraar moet thans meer zijn dan een
zorgvuldig magazijnmeester, rustige verzamelaar en bewaarder van het doode
materiaal’.
Ziedaar andere taal dan wij gewoon waren van den amsterdamschen katheder!
Mogen wij dus voor het onderwijs in de nederlandsche letteren van Prof. Prinsen
het allerbeste verwachten, niet minder verblijd zijn wij, dat het amsterdamsche
hoogleeraarsambt hem de gelegenheid zal bieden rustig en diepgaand te studeeren
in zijn lievelingsvak: de vergelijkende litteratuur-geschiedenis. Dr. Prinsen heeft te
Nijmegen wonderen gedaan, te Amsterdam zal hem zijn werk veel gemakkelijker
gemaakt worden. Zeer interessante studies van tijdvakken onzer letterkundige
geschiedenis vergeleken met de buitenlandsche zijn nog van hem te verwachten.
Invloeden nagaan, parallellen trekken, de zaken breed en ruim behandelen,
vergezichten openen, ziedaar zijn fort! Ook in ‘De oude en de nieuwe historische
roman in Nederland’, het bij Sijthoff verschenen boekje hebben wij deze zijne
methode, dit zijn karakter liever gezegd, opnieuw gewaardeerd. Toch heeft dit boekje
mij eenigszins teleurgesteld. Het is een wat uitgewerkt Gids artikel en schijnt mij
indertijd - onder den druk misschien der ontzaglijk uitgebreide materie? - wat haastig
neergepend. C o e n e n heeft het dezer dagen ook al ergens opgemerkt: dat de nieuwe
historische roman iets anders is als de oude begrijpen wij er wel uit, maar hoe die
verandering tot stand kwam, wordt ons niet heelemaal helder. Dit kon dan ook
eigenlijk niet in zoo klein bestek. De naam ‘artistieke handboeken’ voor deze
brochures, verschijnende onder den hoofdtitel ‘Nederlandsche Kunst’, is wel wat
erg weidsch! En hij doet te veel verwachten.
Over Dr. Jac. van Ginneken's boekje, in dezelfde serie verschenen, kan ik niet veel
zeggen. Niet veel anders dan dat het verbazend interessant is, getuigend van
schitterend vernuft, diep doordenken, echte artisticiteit. Dat ik het aanbeveel aan alle
psychologen (en wie het worden willen), alle kunstenaars, alle kunstminnaars. Van
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beoordeeling mijnerzijds kan overigens geen sprake zijn. Op het terrein van Dr. van
Ginneken's veelzijdige onderzoekingen ben ik leek.
H.R.
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Een nieuwe Rembrandt.
De firma Goudstikker heeft de hand gelegd op een nieuw ontdekt schilderij van
Rembrandt, uit Engeland afkomstig. Het was bij de opening der
Goudstikker-tentoonstelling in Pulchri te zien en werd daarna weer voorloopig
opgeborgen: het L a n d s c h a p m e t d e t w e e b r u g g e n .
De eerste landschappen van Rembrandt, die wij kennen dateeren van 1638 of
daaromtrent. Dat is uit de jaren van fantastische droomen van licht en donker, die
tenslotte in de Nachtwacht hun meest dichterlijke uiting en definitieve gestalte vonden.
Deze droomen overwoekerden zijn uitbeelding der werkelijkheid zoo zeer, dat de
grens tusschen beide gebieden dikwijls niet scherp te trekken is in het werk van dien
tijd, zelfs niet bij de portretten, waarbij toch meer dan ergens anders een objectieve
waarheid schijnt gegeven te zijn. Het is dan ook niet te verwonderen, dat de
landschappen, die hij nu gaat schilderen, scheppingen van zijn fantasie zijn, maar
die fantasie beheerscht door de kennis, die zijn vele buitenstudies hem bijgebracht
hebben. Zoo is het zeer verklaarbaar, dat hij in de teekeningen en etsen, die meer
studies naar de natuur zijn, zich reeds eerder met het landschap bezighoudt dan in
zijn schilderijen, die de pure, in werkelijkheids-gewaad gestoken verbeeldingen van
zijn ziel zijn.
Al deze landschappen geven momenten van groote ontroering; de spanning, die
onmiddellijk aan het onweer voorafgaat, wordt telkens en telkens uitgedrukt. Daar
is het ‘Landschap met de obelisk’ in Boston, waar een stormlucht over de donkere
aarde voortjaagt, maar in het midden vangt een watervlakte het wilde licht van den
hemel op, dat nog even strijkt langs de schacht van den Obelisk. Daar is het
‘Landschap met den barmhartigen Samaritaan’ in de Verzameling Czartoryski,
waarop een geweldige, zich krampachtig wringende, half-kale boom, wiens takken
zich rekken als vuurtongen, de voorstelling in een donkere en een lichte helft verdeelt;
maar de duisternis grijpt naar het licht over, dat in het donkere gedeelte nog slechts
zwak hier en daar is blijven hangen. De voorgrond is reeds geheel verhuld en in den
hemel omklemmen de onheilspellende wolken het laatste licht. Dat leeft echter nog
fel voort op aarde, wat verder weg; doch wij voelen, hoe ook hier de zon zal moeten
wijken voor het opdringende duister, wanneer ons ook niet reeds de ijlings vliedende
karos deed vermoeden, welke onheilen dreigen.
En dan het landschap in het Museum in Brunswijk. Daar is het licht nog grilliger.
Een felle bundel straalt van links uit den hemel op de aarde rechts. Doch het diepe
duister van de lucht rechts is nog eenmaal doorbroken door een lichtraam. En op de
hooge rotsen links, die reeds gehuld zijn in schaduw, fonkelt een stad op met torens
en een hoogen brug over een ravijn.
Nu komt het nieuwe ‘Landschap met de twee bruggen’ weer een andere variant
op den strijd van licht en duisternis geven. Nog meer dan op een van die genoemde
schilderijen heeft hier het licht zijn macht verloren. Nog slechts zwak glanst een
klein gedeelte van den hemel, niet meer (als bij Czartoryski), fel afstekend tegen het
aandringende duister, maar reeds van lichte, voorafgaande wolken overtrokken.
Reeds is heel de aarde verzwolgen door de machten des nachts, die af schijnen te
dalen van het hooge, woeste rotsgevaarte rechts. Maar uit deze grimmige massa, die
zijn kruin in het loodzware onheil van den zwarten hemel verliest, komt toch nog
een wonderlijke bekoring van geheimzinnigen toover. Meer dan wij ze zien,
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vermoeden wij diepe kloven en ravijnen, vreemde boomen, ja, menschelijke
woningen; er is het opalig glanzen van waterspiegels, er schijnen rivieren in steile
vallen neer te storten, tot er een, van uit het duister, onder een rondgewelfde brug
door te voorschijn schiet in het laatste
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licht, ijskoud neerbruischend in nog eenen korten val, om dan, kalmer, voort te
stroomen naar tweede brug. In dit moment, tusschen de twee bruggen, vangt zij het
licht, dat hier, in het midden, nog hangen blijft maar naar de linkerzijde alweer
afneemt. Het onweer nadert onweerstaanbaar van rechts. Daar, aan den voet der
rotsen, tassen de boeren het hooi, dat aan schoven staat, ijlings op den wagen. Andere
rijden reeds weg - zij zijn al aan den eenzamen obelisk voorbij, die daar als een mat
belichte baken staat - en tegen den donkeren achter-grond gewelddadig diepte uitdrukt
- en draven over den brug, een pajong hoog boven hen geheven, langs een groep
hooge boomen, die nog roerloos schijnen te staan, maar hunne kruinen ritselen al op
het geheim innig windje, dat aan de bui voorafgaat, en zij vluchten weg naar waar
bes huttende huizen hen wachten.

REMBRANDT, LANDSCHAP MET DE TWEE BRUGGEN.

Zoo is in dit meesterwerk wel het uiterste oogenblik uitgedrukt, voordat het
ontzaglijke onweer los zal barsten over de angstig wachtende aarde, waar het vee in
de weiden onrustig wordt en de planten schijnen te huiveren voor den geweldigen
stoot, die hen door elkander zal schudden en buigen en breken als zwak riet. Dit werk
spreekt van een spanning, die zeker ook de ziel van den schilder vastgehouden zal
hebben, heel den tijd door, dat hij er aan werkte. Want men bedenke hoe gansch dit
zorgvuldig en dus niet te vlug beschilderde doek, in zijn absoluut volhouden der
stemming, slechts geschilderd kan zijn door iemand, die van het begin tot het einde
die stemming ook beleefde. Zoo wordt het ons getuigenis van een sublieme worsteling
tusschen de machten van het licht en het duister in de ziel van den schilder, van den
verheven strijd van den mensch met zijnen God. Het werk is als het monument van
de crisis in het dramatisch zieleleven van den kunstenaar; het lijkt of het licht wel
geheel weggevaagd zal worden. - Maar dan wordt ons in 1642 in de Nachtwacht de
overwinning van het
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Licht geopenbaard, waar het duister naar den achtergrond gedrongen is en nog slechts
als folie dient voor den magisch-stralenden luister van het Licht.

HERCULES SEGHERS, BERGLANDSCHAP, (UI FIZI-MUSEUM).

Ongeveer 10 jaar later heeft Rembrandt opnieuw landschappen geschilderd,
omstreeks 1650. Sedert die periode van ± 1640 schijnt hij, zoover wij thans het oeuvre
van den meester kennen, zich weinig of niet tot dat thema aangetrokken gevoeld te
hebben. Maar welk een verschil! In deze jaren heeft zich een groote wijziging in de
kleur bij Rembrandt voltrokken. In de genoemde landschappen beperken zich alle
kleurschakeeringen tot nuances binnen den alles overheerschenden toon. Er is geen
sprake van een sterk kleurig motief, geen sprake van, wat men gewoon is te noemen:
locale kleur. Hiermee was Rembrandt in overeenstemming met den stijl van dien
tijd: de tonalistische schilderwijze. Maar in het volgende decennium breekt een nieuw
ideaal baan: de schoonkleurige schildering. En deze wijziging maakt zich ook bij
Rembrandt bemerkbaar, wel niet in die absolute consequentie als b.v. bij Vermeer
van Delft of Metsu of in het latere werk van v. Ostade, maar toch zóo, dat nu, in een,
in warmen toon gehouden schilderij deze toon zich in een enkele, plaatselijk
aangebrachte, rijpe en ongemengde kleur schijnt te condenseeren. Zoo is het ook in
een laat landschap als dat in Kassel met de Burchtruïne.
Doch nu is ook de stemming een geheel andere geworden. Het licht heeft ten volle
gezegevierd. Het land ligt onder den koepel van een helderen avondhemel. Aan den
rand trekken donkere wolken weg. Er heerscht rust. Het is of alles gedrenkt en
verkwikt is door het onweer dat uitgewoed heeft en met vertrouwen de schaduwen
van den naderenden nacht over zicht voelt komen. Nog sterker is deze stemming in
het beroemde ‘Landschap met den molen’ in Bowood. Hier is een nog later uur, zijn
de schaduwen dieper, het licht teerder, de rust inniger. En daarom getuigt dit schilderij
van een hooger zielstoestand: het vroege spreekt van den strijd, het latere van de
overwinning.
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Schier ieder, die voor dit schilderij kwam, en iets van onze 17de eeuwsche
schilderkunst af wist, noemde nog een naam, naast dien van Rembrandt: H e r c u l e s
S e g h e r s . Er is geen twijfel aan, of die rotsmassa rechts is niet denkbaar zonder
het werk van dien grooten, vreemden fantast, dien anderen bouwer van zijn eigen
wereld van woeste rotsstapelingen. En ook de vlakte, met de plotselinge lichtval, is
zooals Seghers die uitspreidde in matelooze verten, hij, die ons steeds weer de
nietigheid van de menschenwereld doet voelen door het tegenover elkander stellen
van zijn woeste, geweldige, gebergten en zijn vlakten met de samengeklompte huizen,
nauwelijks vindbaar in de oneindige ruimten. En ook die dreigende wolkenmassa,
die nog slechts een stukje van den hemel licht laat, vinden wij bij Seghers. Zijn groot
landschap in de Uffizi geeft zelfs al deze elementen op vrijwel gelijke wijze
gegroepeerd, al zijn er andere werken van hem, vooral etsen, waarop de rotsformaties
nog grooter overeenkomst met die op Rembrandts schilderij vertoonen. En toch is
dit schilderij geen Seghers, en ook geen Seghers-navolging, net zoo min als men in
het bekende geval, waar Rembrandt een plaat van Seghers overetste, nog van een
Seghers spreken kan. Juist de wijzigingen, die Rembrandt in de plaat bracht - die
overigens al een kopie was, naar de ets die Hendrick Goudt naar het schilderij van
Elsheimer maakte - ontnemen er het Seghers-karakter aan en maken het tot een
Rembrandt. Daar is het korte, harde gras op den voorgrond met er tusschen de enkele
grootbladerige planten, scherp omschreven van vorm, dat bij Rembrandt tot
weelderigen plantengroei geworden is, echter meer aangeduid dan weergegeven.
Dan is, door scherper en consequenter doorvoering van den lichtval, meer ordening
gekomen in de terreinconstructie en de boomgroepen, en tegelijkertijd meer stemming,
meer atmospheer in het landschap. Verder is nu ook in het verre verschiet de breede
stroom duidelijk te volgen, en dit verschiet zelf, in zijn helderder kleur, scherper
onderscheiden van de heuvels op het tweede plan. Maar vooral komt het verschil uit
in het wegnemen der twee figuren, die, zoo onharmonisch groot in het landschap
zijn voor de plaats, wat dieper in het tafereel, waarop zij gesteld zijn. Rembrandt
heeft ze vervangen door kleinere figuren, die ons eerst recht doen begrijpen, wat ons
aan den Tobias en den Engel van Seghers hindert. Rembrandt treedt dus op als
ordenaar, die vooral het te duidelijk sprekende onderdeel onderdrukt, en de, onder
het uitvoerige detail schier bedolven, constructieve elementen meer doet uitkomen,
die ook het licht meer als plastisch werkend middel bezigt, maar boven alles het
Geheel meer weet te zien en vast te houden in den eenmaal voorgenomen sfeer.
Ditzelfde onderscheid bestaat nu ook tusschen het werk van Seghers en het
schilderij van Rembrandt, dat geheel uit Segherssche elementen opgebouwd schijnt
te zijn. Het irrationeele, het verwarrende, dat in Seghers werk steeds opvalt, ontbreekt
bij Rembrandt geheel. De kleur moet Seghers in zijn etsen ter hulp komen om de
plastiek van zijn landschappen uit te drukken. In Rembrandt's werk is juist het
constructieve van den aanvang af, betoond (eerst in latere werken is dit wat minder
het geval). Seghers' natuur is arm, de details zijn echter zorgvuldig weergegeven.
Rembrandt's wereld maakt vaak een exotisch rijken indruk, echter is het moeilijk de
elementen van deze weelde te ontwarren.
Maar Seghers is een geheel ander mensch. Zijn somberheid is geen stemming,
zooals zijn imposante, bijna beklemmende landschappen geen stemmingslandschappen
zijn, maar ons benauwen door dat zij ons, als een boetepreek, de tegenstelling doen
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zien tusschen het kleine menschengedoe en Gods geweldige wereld. Hij is een
pessimist, een melancholicus en hij doet bijna denken aan
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een orthodoxen predikant, in zijn somber Calvinisme met het benauwende leerstuk
der Praedestinatie.
Maar als Rembrandt somberheid geeft, dan is dat juist stemming. Dan is die
wijsgeer een oogenblik ondergedompeld in de zee van aardsche ellende, of tijdelijk
wist zijn ziel geen raad in de vele conflicten, die hij om en in zich voelde. Zoo een
oogenblik van angst, twijfel, onzekerheid, geeft ons het ‘Landschap met de twee
bruggen’.
Seghers' landschap in Florence daarentegen geeft niet zulke sterke contrasten, is
niet zoo geconcentreerd, het licht waart er vager over de somber grootsche natuur,
het doet ons niet aan als de weergave van een moment, het is troostelooze zekerheid
van een zieke menschenziel.
Dr. G. KNUTTEL WZN.

J. Thorn Prikker in ‘voor de kunst’ te Utrecht.
Er zijn enkele kunstenaars die meer dan andere gevoelig zijn voor de wisselende
geestesstroomingen en de reflex daarvan direct in hun werk vertoonen. Het zijn niet
altijd de grootste, doch ook zeker behooren ze niet tot de onbeteekenenden. Jaren
later zien we dan bij meerderen soortgelijke of verwante uitingen, en we beginnen
wat ons eerst soms een individueel bizarre uiting leek, in haar verband tot andere
verschijnselen uit dienzelfden tijd te beschouwen. Zoo is 't ten opzichte van T h o r n
P r i k k e r ' s symbolische liniaire teekeningen, waarmee hij ± 1890 begon.
Wie beschouwde deze in dien tijd in verband met andere schijnbaar verschillende
verschijnselen in die jaren? Wie zag ze als uiting van een nieuwe geestesstrooming,
die eerst later meer aan den dag zou treden? Toch was ze daarvan ééne.
Het jaar 1890 en de volgende waren evenzeer als 1880 voor onze kunst een
vernieuwingstijd. Ik denk aan de herleving van de kunstnijverheid, van de grafische
kunsten. Tegenover de liefde en alleenheersching van de kleur begon de aandacht
voor de lijn. Enkele schilders werden tot kunstnijveraars, voor anderen werden vorm
en constructie van meer beteekenis. Men begon zich af te wenden van stof-uitbeelding.
Naast 't nog heerschend realisme begon een onderstroom van mysticisme, nauwelijks
merkbaar. Toch, in de litteratuur denk ik aan de eerste verzen van H e n r i ë t t e v.d.
S c h a l k , aan de verandering die v. D e i j s s e l , die Ve r w e i j doormaakten. En ik
zie de Processie van D e r K i n d e r e n , ‘de Bruiden’, ‘de Tuin der Weeën’ van
To o r o p , ik zie ook de symbolische lijnteekeningen van T h o r n P r i k k e r . Zeer
verschillende uitingen, maar voortkomend uit een zelfde geestesstrooming. Van reëel
begon de kunst te worden ideëel, van hartstochtelijk, bezonnen, en in de vormentaal:
van ruimtelijk, vlak, van coloristisch, meer liniair.
Zoo werden toen de eerste stappen gezet op den weg, die van de vrije schilderkunst
voerde naar de meer decoratieve kunst, den weg, waarop in de laatste tiental jaren,
opnieuw hier vaste stappen, daar vreemde sprongen worden gedaan, dien we met
meer of minder genot aanschouwen, maar die noodzakelijk tot zijn doel zal voeren.
In de tentoonstelling, te Utrecht op ‘Voor de Kunst’ gehouden, die een beeld van
Thorn Prikker's werk geeft van 1887-1915, zien we zijn gang langs dien weg, van
de vrije schilderij naar de decoratieve kunst, daarbij aansluitend eenige voorbeelden
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van later werk, waar hij in 't schilderij verschillende problemen tot oplossing zoekt
te brengen, wellicht leidend naar nieuwe wegen.
Men zou dit werk in drie periodes kunnen verdeelen en de eerste tot 1892, die van
den zoeker kunnen noemen. Hoe zuiver hij de reëele vormen te teekenen vermag,
zijn studies van een ‘Schuur’, een ‘Boerenwoning’, een ‘Landschap’ bewijzen het;
maar dat hij het meer ideëele zou begeeren uit te drukken, daarop wijzen de
zwartkrijtteekening ‘Avond’, de hooge mysterieuze
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boomen, waarheen een klein figuurtje haastig stapt, en een droomerig in rood krijt
geteekend ‘Kinderkopje’, waarbij we even aan Matthijs Maris denken. Hij zoekt dan
zich aan de kleur of vormentaal van de Barbizoners, vooral van Millet en van Van
Gogh aan te passen, zooals we merken in ‘de Holle weg’, de ‘Schaatsenrijder’, de
‘Arbeidende vrouw’ ‘het Bezoek’; maar al ontleent hij aan v. Gogh, in ‘de
Schaatsenrijder’, de zon- en luchtuitbeelding, in ‘de Arbeidende vrouw’, den vorm,
- de eerste in de weergave der beweging, de laatste in de fijne kleurmengeling, ze
toonen dat hij van een eigenlijk navolger niets heeft. Daarbij onderscheidt hij zich
èn van Millet èn van Van Gogh, doordat hij zijn figuren niet plastisch maar vlak
schildert. Om dat te bereiken schildert hij ze liefst tegen het licht of zet ze donker in
den avond, zooals in het schilderij ‘de drinkende paarden’ onder den lichten
avondhemel.

JOHAN THORN PRIKKER. VOETBALSPELERS (BRONS RELIEF).

In den zelfden tijd begint hij zijn liniaire verbeeldingen. Of hij nu in ‘de
Kerstklokken’ e.a., waar de geurengolven door lijnen zijn aangeduid, Toorop volgde,
of Toorop hem, beperkt noch zijn noch Toorops waarde. Het eenige waar 't op
aankomt is, dat hij in 1891 in de rhythmische lijn-composities uiting vindt voor wat
hij zocht, verbeelding van zijn gemoedsbewegingen in dien vorm, die daaraan 't best
uiting gaf, en daarmee voor zich en de kunst een nieuwen weg betrad. In den ‘Christus
aan 't Kruis’ zijn die lijnen nog alleen expressief, niet decoratief. Niet de uitdrukking
van 't gelaat van den Christus geeft den smartindruk, maar de lijnen van de hangende
armen tegenover de lijnen van kruis en horizont.
Maar in de teekeningen en schilderijen die volgen zijn de lijnen vooral rhythmisch
en decoratief, al hebben ze ook expressieve waarde, terwijl de kleur als decoratief
element daar soms aan wordt toegevoegd. De voorstellingen zijn grootendeels
Christelijke, waartusschen een enkele abstract-ideeële of door een gedicht
geïnspireerde voorstelling. Deze, de teekeningen ‘Le Moine epique’ en ‘Le Moine
Sauvage’ van Verhaeren zijn, althans de schetsen, alleen rhythmisch lijnenspel,
terwijl de meer uitgewerkte teekeningen enkele menschelijke vormen vertoonen, die
echter niet tot volkomen uitbeelding geraken. Maar, gelijk 't gevoel zich in rhytmische
opeenvolging van klanken kan uiten, zoo ook in lijnenrhythmen. En minder als
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beeldende dan als liniaire composities zijn de meeste dezer teekeningen dan ook te
beschouwen. Niet zijn de figuren van ‘de Madonna’, ‘de Christus’ als menschelijke
uitdrukkingsvolle verbeeldingen gegeven. De uitdrukking is in 't rhythmisch lijnenspel
zelve. De gratievolle beweging der lijnen is hem genot, en soms wordt dit plezier in
de lijnenzwier op zichzelf, in de kunstige arabesk verraderlijk
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en de versierende lijnen verdringen de hoofdlijn; lijnenspel wordt meer dan
lijn-expressie. Maar elders heeft naast de gratievolle beweging en kunstvolle versiering
zeer zeker de lijn de expressieve uitdrukking: van smart, van bewondering, van
overgave; zooals in de kruisafname, de Madonna, de Bruid e.a. Wanneer men die
teekeningen en schilderijen aandachtig waarneemt, merkt men er ook in: een groeiend
gevoel van harmonisch compositioneel verband, dat in de illustraties van Verhaeren
ontbreekt. In ‘de Cherubijnen’ met de verticale harplijn en de diagonale lijnen der
bazuinen die de rhytische golvingen der engel-kleederen breken; in den ‘Avond’ het
visioen, waar de boomen tot beelden van den Christus werden, de wegen den golvende
band die ze verbindt. Maar het best in de ‘Kruisdraging’ en in 't schilderij: ‘de
Kruisafname’. Dit is ongetwijfeld de belangrijkste compositie, waar de decoratieve,
rythmische en expressieve kwaliteiten der lijnen samenwerken en worden verhoogd
door de decoratieve kleuren. Het is genoeg bekend, ook door de reproductie in ‘de
Beeldende kunst.’ Het stuk was een hoogtepunt voor den schilder, een moment in
onze nieuwe kunst, en tot ornamenteele wandschildering was hij gereed. We weten
hoe hij die in Duitschland, in Krefeld, hoe hij haar ten huize van Dr. keuring uitvoerde.
Meestal waren het Christelijke gegevens die hem inspireerden. Maar dan, in ‘de
Voetballers’, de bronzen schoorsteenplaat, die nu ook op ‘Voor de Kunst’ is
geëxposeerd, geeft hij in het modern levensbeeld op merkwaardige wijze de tot een
rhythmisch beeld gestolde beweging: de buiging in 't lichaam van de voorste der
voetballers, die de bal grijpt, contrasteert met lichaam en armen der achtersten, zoo,
dat 't tot een vrij en toch rhythmisch gebonden geheel werd.
Hiermee eindigt de tweede of begint de derde periode, die zich na 1900 toont,
waarin hij weer tot studie van de natuur zich wendde, gelijk we zien in zijn
waterverf-teekeningen, landschappen in gekleurd krijt en portretten die ik, vooral de
eersten, meer zie als studies voor later werk, studies in kleur. Zoo zijn de
Roodekool-teekeningen, zoo de landschappen, waarin hij, zich aansluitend in de
licht-weergave bij de luministen, het verlichte landschap geeft als een kleurig vlak
in fijne als geregen kleur-lijntjes in de krijtteekeningen, of als een dooreenwarreling
van felle kleuren in de schilderijen.
Dan in de portretten - ze zijn gedateerd van 1911 tot '15 - wendde hij zich nog
directer tot de werkelijkheid. Waar hij vroeger zelden een gelaat uitbeeldde, moest
hij dit hier, waar hij de persoonlijkheid treffen wilde, doen. Het beste, meest
harmonieuze van deze is een ‘Jonge Man in een boot’, waar echter de wijze van
bewerking der handen contrasteert met de meer saamvattende in 't gelaat, terwijl in
de beide laatst geschilderde weer de oude lust tot decoratief lijnenspel zich toont en
hij de houding van armen en handen bij den vorm van het meubel doet aansluiten.
C.v.H.

Anna van den Berg in de kunstzaal ‘Glashaven’.
Er stond een klein paneel op den grond, een tuiltje met rozen in een donkere vaas,
niets dan dat kleine sobere ruikertje, zoo van de markt in een wit papieren hoesje
meegebracht en achteloos ergens bij het raam in een donker potje gestoken. De
schaduw, mogelijk van 't gordijn, staat er tonig achter. De tafel....? Ja stond er eigenlijk
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wel een tafel onder? Heel mijn herinnering concentreert zich op die geurende bloemen,
slechts nauw ontloken, in stillen eenvoud hun innerlijk schoone wezen openbarend
aan het licht. De rose roos, half knop neg, stond bovenaan, midden tusschen het
rechts en links uitstekende vloei. Het volle licht poeierde over de broze bladronding;
het schaterde er om eigen stralend schoon en om de geur verspreidende pracht der
bloemen.
In het nog half verbergen diepe hart
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liet de roos kijken; daar waren de blâren dicht ineen, als opgevouwen, en de kleur
donkerde er even zacht gloeiend rood. Rondom haar, dicht tegen elkander aangeduwd,
stonden andere knoppen, lichte en donkerder rose; een warm-kleurige theeroos, met
haar oranje-hart, piepte rechts even buiten de omtreklijn van den ruiker uit en links,
half achter de ronding van 't papier verborgen, school er een van donker-roode,
fascineerend-felle kleur bescheiden weg.

ANNA VAN DEN BERG. ‘STILLEVEN’.

Een klein hard oranje knopje piepte geestig, als een jong ding, dat te vroeg het
warme nest ontvlood, onderaan juist midden in, tusschen het papieren tuiltje uit, en
boog voorover naar het donker blauw email der vaas; het licht trillerde over zijn volle
buikje. Geestig ook staken in de hoogte, in schoone verhouding tot elkaar, de stijve
punten van 't papier warm, teerkleurig tegen den tonig-donkeren fond.
Deze kleine bouquet van rozen hield voor mij een belofte in; zij deed haar maker
zien, als iemand die de bloemen verstaat, die heur schoonheid ontroerend ondergaat
en in eenvoud er naar zoekt, de ontvangen aandoening in verf neer te leggen. Iemand
die niet streeft naar pralerig vertoon, evenmin naar uitspreiding van technische
vaardigheid; iemand die niet analytisch te werk gaat, noch een die er groote theorieën
op na houdt. Maar een stille bescheiden werkster die uitsluitend luistert naar wat de
schoone natuur haar openbaart; die zich van eigen zwakte bewust is en bewonderend
het goede in anderer kunst te prijzen weet.
Hier in dit simpele bouquetje was de schilderes op haar best. Zij, die ook het pastel
zoo speelsch en malsch weet te hanteeren, had er de verf frisch, spontaan, onder de
eerste emotie op het paneel gezet, in de spanning om het al in één greep vlug te vatten,
eer de lucht buiten achter de ramen, en ook daar binnen veranderen zou, eer ook de
bloemen zich verder ontplooiden. Vlug en innerlijk vol begeeren, heeft zij met
soepelen kwast hier alles opgetikt, ternauwernood het paneel aanrakend hier en daar;
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de verf in eens in warme, teere tinten opgezet en in een frisschen, glanzenden
emailtoon weten te behouden.
Anna van den Berg heeft steeds het liefst bloemen geschilderd; vooral het broze
pastel was haar een geliefd materiaal, waarmee zij soepel en weelderig in sterke,
frissche kleuren de bloemen in samenvatting, altijd
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breed aangekeken, op papier bracht. Ook stillevens schilderde zij, maar deze haar
potten en vazen, haar beeldjes en andere voorwerpen, zijn nog niet voldoende soliede
van vormbouw en stofuitdrukking. Haar verfopzet is er nog niet gedecideerd; zij
zoekt entast, mist er de rake juistheid van toets, zoowel als den absoluut zuiveren
toon. Haar glimlicht doet het niet altijd. Zij geeft zich in die stevig belichaamde
dingen te veel nog over aan den schoonheidsschijn, aan de bekoring van licht- en
kleurenspel. Want evenals bij haar Amsterdamsche kunstzusters, brengt een
diep-donkere toon temidden van het glanzend licht haar in verrukking. Zij houdt van
een zwart voorwerp, van een hoed of waaier of van satijnen schoentjes, te midden
van nonchalant neergelegde draperieën, van een avondmantel of balkostuum. Zij
houdt van een zwartlak- of ebbenhouten voorwerp, tusschen mischende lichte zij;
en ook van een symphonie van witte tinten, van wit marmer of albast, tegen wit kleed
gezien. Doch in deze machtige constructieve dingen grijpt zij te veel naar den schijn
en niet voldoende naar de kern der dingen.
Maar de bloem, de teere, broze bloem, die wel een gedecideerden vorm heeft,
maar wier wezen, in het volle licht bezien, zoowel als in het schemerduister, vóór
alles geur is, niets dan een schoone, teere kleurendroom, maagdelijk blank of van
hartstocht gloeiend; een bloem, wier materie zoo broos is, dat zij niet dan ademend
fijn, niet dan boven de verf uit, met het penseel te naderen is; een bloem, die slechts
met het gevoel geschilderd, in waarheid te geven is, waarbij alle wetenschap, alle
vaardigheid zonder dien zingenden klank binnen in de ziel een dood ding voor ons
blijft; dit heeft de schilderes in haar macht en voert zij nu en dan reeds tot illusievolle
schoonheid op.
Zóó is haar tuiltje met rozen; zoo zijn vaak haar rhododendron-toefen en ook haar
kleine takje floxen los in een glazen flesch gezet, minder brillant dan de rozen,
bescheiden van licht, gedempt van toon, maar toch werd ook dit in één élan,
transparant als waterverf, de bloemkroon breed en vol in verf gezet.

ANNA VAN DEN BERG ‘BLOEMEN’.
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Ook in de camelia, tegen donkeren fond gezien, die reeds te Amsterdam de aandacht
trok; ook hierin is dat frisch-spontane, waarmee zij de schoonheid weet vast te leggen.
Dat de groote vriendschapsband die er tusschen de Amsterdamsche kunstenaressen
bestaat, zich ook in het werk doet voelen, is te begrijpen. Allen staan zij min of meer
onder den invloed der oudere, de krachtigste in heur midden, Coba Ritsema. Zoo is
er in de geschilderde Rhododendrons verwantschap met haar majestueuse doek ‘de
Japansche parasol’ en de ‘Camelia’ roept in de herinnering het mysterieuse doek met
het ‘Pleisterbeeld’ voor ons op. Maar Anna van den Berg heeft haar eigen terrein ‘de
bloemen’ en daarin zal zij zich steeds meer en meer verdiepen en als een
persoonlijkheid doen kennen.
A.O.
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De jaarbeurs voor kunstnijverheid.

TAPIJT ONTWORPEN DOOR C.A. LION CACHET.

Nauw is de Haarlemsche tentoonstelling voor toegepaste gebruikskunst gesloten,
of de Amsterdamsche Jaarbeurs voor kunstnijverheid heeft in het Stedelijk Museum
hare zalen geopend. En deze beide exposities, zij vullen elkaar als het ware aan maar
doen ook tevens zien hoe weinig samenwerking er nog op kunst- en
kunstnijverheidsgebied is. Want deze beide tentoonstellingen hadden natuurlijk één
behooren te zijn en de kunstenaars die zoo vol zijn van
g e m e e n s c h a p s b e l a n g e n , hebben hier hunne kans voorbij laten gaan en zich
laten leiden door persoonlijke of vereenigingsoverwegingen.
Door deze bijkomende omstandigheden is de Jaarbeurs dus niet geworden wat zij
had kunnen zijn, buitendien geldt het thans een proefneming die, zoo wij hopen een
volgend jaar beter slagen zal. De naam Jaarbeurs herinnert even onaangenaam aan
de Utrechtsche onderneming, en is mij niet zeer sympathiek, maar eenmaal over dit
woord heengestapt, kan ik de plannen door de Maatsch. van Beeldende Kunsten
voorbereid om ieder jaar het nieuwste op kunstnijverheidsgebied te laten zien, om
te trachten opdrachten te krijgen, aanvaarden niet alleen, maar zelfs toejuichen.
Gelukt deze poging, dan zullen hiermede zoo wel de kunstnijverheid als de
kunstenaars gebaat zijn. Het blijft nog steeds noodig 't publiek te wijzen op wat daar
om hen heen opgroeit. Zeer zeker, men hoort wel gewagen van moderne meubelkunst,
van glas en aardewerk en naald- en weefkunst, maar voor velen staan deze dingen
nog buiten hun gedachten, laat staan hun levensfeer, en indien zij het zich eerlijk
bekennen gevoelen velen zich ook niet recht op hun gemak bij de uitingen van
nieuwere kunstnijverheid. Ik geloof echter - ik wil het publiek nu wel even in
bescherming nemen - dat de kunstnijveren die aan overvloed van origi-
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naliteit lijden, hiervan wel eenigszins de oorzaak zijn.
Gij kunt, zoo ge wilt, op deze tentoonstelling er zelf de proef van nemen. Er zijn
meubelen, tapijten, glaswerk, ook borduursels van zeer moderne menschen en die
toch niet vreemd, niet buitennissig aan doen, die in tegendeel vertrouwen wekken
door vorm en kleur. Neem een voorbeeld en zie naar de betimmering, naar de
meubeltjes die Lion Cachet voor de muzieksalon voor de Johan de Witt, de nieuwe
boot der Stoomvaart-Maatschappij Nederland, ontworpen heeft. Zie eens naar het
eenvoudige en goede tapijtje van Tom Poggenbeek, of naar 't glaswerk van Lanooy.
Deze dingen, zij zijn beslist modern, door modern denkende en voelende menschen
ontworpen en toch.... zij vallen ons niet op van buitenissigheid, wij behoeven er niet
‘aan te wennen’, omdat zij de charme hebben van iets dat goed is, al definieeren wij
nog niet dadelijk waar die bekoring van uit gaat.
Zien wij daarentegen naar de tuinversiering van Van Doeshurg, naar een grafsteen
van Erich Wichman, d a n voelen wij ons direct staan tegenover het werk van iemand
die vóór alles modern wil zijn. De dingen bekoren ons niet in de eerste plaats door
hun schoonheid, door hun vormen, ze verbazen ons eerder en dan gaan wij trachten
te begrijpen wat de maker met zijn schepping bedoeld heeft.
Het zuivere, direct genieten, maakt hier plaats voor het naspeuren van de redenen,
waarom de kunstenaar het zus of zoo gedaan heeft, en wat zijn gedachtengang wel
geweest is.
Deze beide uitingen van kunstnijverheid, zij vertegenwoordigen als het ware twee
groepen, waarin weder onderlinge variaties zijn, en die beheerscht worden, de eene
door de schoonheid, de andere door geestelijke overwegingen. Wij vinden deze
verschijnselen in de schilderkunst der laatste jaren evenzeer terug; maar in de
kunstnijverheid, waar in den beginne het rationalisme leidend was (ter wille van het
uiterlijk aspect veelal), waar thans de mannen van 1890 de uiterlijken vorm meer en
meer gaan cultiveeren, daar ontspruit nu een nieuwe loot, die nieuwe vormen put,
noch uit de logica van het gebruik, nóch uit de schoonheid van de lijn, maar uit
vernuft en verbeelding.
Deze tentoonstelling, zij gaf ons niet zoo vele nieuwe talenten te ontdekken, wel
enkele onbekende namen vermeldde de catalogus, maar de toekomst - of een volgende
expositie - moet ons nog leeren of deze namen die van goede vertrouwden zullen
worden, of wij op hen kunnen bouwen als op Cachet, op Zijl, op Berlage, Lantman,
Zwollo, Nienhuis, Lanooy, of De Bazel, om slechts enkelen te noemen.
Groot, misschien wel te groot zelfs was de inzending van het borduur-, weef-,
batik- en naaldwerk. Moeten wij hier namen releveeren, dan zouden het die zijn van
Mej. Van Zeegen en van Jo de Neeve, uit wier werk een persoonlijk inzicht sprak,
waarin een eigen geest merkbaar was. Veel toch wordt er gebatikt of geborduurd,
dat niet slecht is, beter zelfs dan een tien jaar geleden, maar waaraan de ontwerpster
geen eigen cachet heeft weten te geven.
De afdeeling van ‘het mooie boek’ was door te korte voorbereiding niet geworden
wat ze had kunnen zijn.
Enkele uitgevers hadden hunne geïllustreerde kinderboeken, hunne plaatwerken,
hunne goed verzorgde boeken geëtaleerd. Enkele kunstenaars hunne teekeningen
voor illustratie, hetzij direct als boekprent bedoeld, hetzij als type wat zij zouden
kunnen maken.
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Ook onversierd werk, wat soms nog wel schooner is dan het versierde, was hier
aanwezig in de proeven van de Zilverdistel, die in zuiverheid van opzet met Cobden,
Sandersons Dovespress drukken te vergelijken zouden zijn.
Het geheel was echter nog niet zooals de
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inrichters zich dit gedacht en gewenscht hadden. Wij hopen dan ook dat een volgende
jaarbeurs zich gespiegeld moge hebben aan de tekortkomingen van deze eerste. Het
denkbeeld was goed, maar de voorbereiding te kort.
R.W.P. Jr.

Moderne Fransche prenten in Eisenloeffel's kunsthandel.
Het is bijna een volledig overzicht van de Fransche prentkunst in de 19e eeuw, dat
Eisenloeffel's kunsthandel door zijn verzameling kan geven. Weliswaar wisselt deze
voorraad, en zijn nu bijvoorbeeld de hoogst interessante Gauguins weer meerendeels
weg, maar wie de tentoonstellinkjes een beetje bijhoudt, kan er toch veel aan hebben.
Lithografieën van Daumier, van Monet, Hervier, Puvis de Chavannes, Toulouze
Lautrec, etsen van Manet, Buhot enz. zijn daar bij tusschenpoozen te vinden, - maar
dit alles is nog niet wat ik onder specifiek moderne prenten zou willen verstaan, al
is modern een relatief begrip en zou ik moderniteit aan al het genoemde allerminst
willen ontzeggen.
Ik heb nu vooral het oog op de litho's van Redon, de litho's en de houtsnede in
kleuren van Paul Gauguin en de etsen van Pablo Picasso.
Picasso's werk van vóór zijn cubistischen tijd is mij (ik ben mij bewust dat dit
achterlijk is) volkomen modern genoeg. Op nog weer andere wijze dan Baerdsley,
dan James Ensor, dan Lautrec, teekent Picasso in zijn fijne grillige lijnen de nevrose
in den mensch van heden. Met Ensor heeft hij gemeen dat zijn figuren den uiterlijke
vorm soms hebben van bizarriteiten, speelschheden, maar minder dan de Belgische
schilder tracht de vóórcubistische Picasso naar het behoud van naiëve, intuïtieve
vormen. Er is iets scherp-intellectueels (ik vermijd het woord cerebraal) in zijn
triest-clownische menschen of zijn lugubere apachen-type. Ook dat wat ik er
eenigszins pervers in zou willen noemen, is meer bedacht dan bij Ensor, bij wien
men het gevoel heeft alsof de hand bijna achteloos-fantaseerend omgaat.
Odilon Redon zoo in het voorbijgaan te karakteriseeren zou ik niet bestaan, hoewel
mijn bekendheid met zijn werk grooter is dan die met dat door anderen. Zijn even
diepzinnige ook schoone fantasieën staan in werkelijkheid veel verder van de wereld
onzer waarneming af en hebben dus schijnbaar veel minder met moderniteit of geen
moderniteit te maken. Inderdaad zijn zij echter niet in uiterlijkheden, maar van gevoel
modern.
Wie de werken van Paul Gauguin vóór er na zijn vertrek naar Tahiti beziet, moet
tot de conclusie komen, dat deze zeer oorspronkelijke schilder en graphicus een
wereld heeft gezocht, die meer verband hield met zijn neiging tot het elementaire,
het althans in den vorm naïever dan die in zijn eigen land. Het is zijn voordracht die
zoo buitengewoon is, zoo geheel en al tegen de impressionistische in; hij heeft een
wijze van mededeeling die gelijkt op een soort van verfijning van de onbeholpen
houtsnee, die wij uit de centsprent kennen. In zijn litho's uit Bretagne, de
waaiervormige ‘Les drames de la Mer’ bv. of die met de Bretonsche vrouwtjes is
nog te veel pittoreske nuance. Het mooie volk van de Zuid Zee-eilanden, waarvan
Stevenson vóór hem zooveel beminnelijks heeft meegedeeld, inspireerde hem tot
een uitdrukkingswijs en compositie van singuliere schoonheid. De houtsnede-series
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zijn van vorm en kleur exotisch, doch wij moeten daarbij niet aan Oostersche weelde
en pracht denken, doch aan een fijne bontheid en een blijheid, waar onze moede
Europeesche beschaving geen weet van heeft.
C.V.
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